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Água Doce

Prefeitura

Lei Nº 2.061/2012
LEI Nº 2.061/2012 - DE 15 DE MARÇO DE 2012
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR TOTAL-
MENTE E TRANSFERIR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECI-
FICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
anular totalmente a seguinte dotação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA-
ÇÃO INFANTIL
4.4.90.00.0.1.0001.0/78 Aplicações Diretas R$ 10.000,00
TOTAL R$ 10.000,00

Art. 2º. Com os recursos de que trata o artigo 1º desta Lei, fica 
suplementada a seguinte dotação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.00.0.1.0001.0/71 Aplicações Diretas R$ 10.000,00
TOTAL R$ 10.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal
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4.4.90.00.0.1.0001.0/155 Aplicações Diretas com a seguinte clas-
sificação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE ESCOLAS
4.4.90.00.0.1.0001.0/155 Aplicações Diretas R$ 10.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º desta Lei, fica autorizado a anular totalmente a seguinte dota-
ção orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA TRANSPOR-
TE ESCOLAR
4.4.90.00.0.1.0001.0/65 Aplicações Diretas R$ 10.000,00

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei Nº 2.064/2012
LEI Nº 2.064/2012 - DE 15 DE MARÇO DE 2012
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO 
SUPLEMENTAR, CRIAR ELEMENTO DE DESPESA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 100.093,17 (cem mil noventa e três reais e dezessete 
centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste arti-
go serão para aplicação de recursos repassados pelo FNDE - Pro-
grama de Trabalho.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 
4.4.90.00.0.1.0024.0/156 Aplicações Diretas com a seguinte clas-
sificação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 
PARA SECRETARIA E SEGMENTOS
4.4.90.00.0.1.0024.0/156 Aplicações Diretas R$ 100.093,17

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o excesso de arrecadação 
verificado na rubrica Outras Transferências do FNDE.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei Nº 2.062/2012
LEI N° 2.062/2012 - 15 DE MARÇO DE 2012
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL, CRIAR ELEMENTO DE DESPESA, ANULAR 
PARCIALMENTE E TRANSFERIR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

Art. 1º. Autoriza o Poder executivo Municipal a abrir no orçamento 
vigente instituído pela Lei nº n° 2.025, de 22 de novembro de 
2011, um crédito adicional especial no valor de R$10.500,00 (Dez 
mil e quinhentos reais ) para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste arti-
go serão para manutenção do Fundo Municipal de Saúde e aplica-
ção de recursos vinculados recebidos pelo fundo.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 
a seguir especificado, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA E.S.F
4.4.90.00.0.1.0064.0/40 Aplicações Diretas R$ 10.500,00
TOTAL R$ 10.500,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º desta Lei, fica autorizado a anular parcialmente recursos da 
seguintes dotação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.00.0.1.0064.0/2 Aplicações Diretas R$ 10.500,00
TOTAL R$ 10.500,00

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

Art. 5º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei Nº 2.063/2012
LEI Nº 2.063/2012 - DE 15 DE MARÇO DE 2012
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO 
SUPLEMENTAR, CRIAR ELEMENTO DE DESPESA E ANULAR TO-
TALMENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste ar-
tigo serão para manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 
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4.4.90.00.0.1.0001.0/71 Aplicações Diretas R$ 10.000,00
TOTAL R$ 10.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 021/2012
DECRETO N° 021/2012 - 15 DE MARÇO DE 2012
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, CRIA ELEMENTO DE DES-
PESA, ANULA PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC. 
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 
2.062, de 15 de março de 2012,

DECRETA:
Art. 1º. Abre no orçamento vigente instituído pela Lei nº n° 2.025, 
de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional especial no 
valor de R$10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais ) para o Fundo 
Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste arti-
go serão para manutenção do Fundo Municipal de Saúde e aplica-
ção de recursos vinculados recebidos pelo fundo.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 
a seguir especificado, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA E.S.F
4.4.90.00.0.1.0064.0/40 Aplicações Diretas R$ 10.500,00
TOTAL R$ 10.500,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º deste Decreto, fica anulado parcialmente recursos da seguintes 
dotação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.00.0.1.0064.0/2 Aplicações Diretas R$ 10.500,00
TOTAL R$ 10.500,00

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 022/2012
DECRETO Nº 022/2012 - DE 15 DE MARÇO DE 2012
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CRIA ELEMENTO DE DESPESA E 
ANULA TOTALMENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMEN-
TO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água 
Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade 

Decreto Nº 018/2012
DECRETO Nº 018/2012 - DE 07 DE MARÇO DE 2012
“ABRE CRÉDITO ADICONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VI-
GENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água 
Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo arti-
go 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no 
artigo 17 da Lei n° 2.025, de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 
2.025 de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional suple-
mentar no valor de R$ 9.634,95 (nove mil seiscentos e trinta e 
quatro reais e noventa e cinco centavos), para a Prefeitura Mu-
nicipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste arti-
go serão para manutenção do Departamento de Esportes.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de 
despesa 4.4.90.00.0.0110.0/153 Aplicações Diretas

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ES-
PORTES
4.4.90.00.0.0110.0/153 Aplicações Diretas R$ 9.634,95
TOTAL R$ 9.634,95

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º deste Decreto, será utilizado o superávit financeiro do exercício 
de 2011 verificado na rubrica de Recursos Próprios.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 07 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 020/2012
DECRETO Nº 020/2012 - DE 15 DE MARÇO DE 2012
“ANULA TOTALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água 
Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a Lei nº 2.061, de 15 de março de 2012,

DECRETA:
Art. 1º. Fica anulada totalmente a seguinte dotação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA-
ÇÃO INFANTIL
4.4.90.00.0.1.0001.0/78 Aplicações Diretas R$ 10.000,00
TOTAL R$ 10.000,00

Art. 2º. Com os recursos de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
fica suplementada a seguinte dotação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º deste Decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação verifica-
do na rubrica Outras Transferências do FNDE.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Portaria 076/2012
PORTARIA Nº 076/2012 de 08 de março de 2012
“DESISTENCIAS DE CONCURSO PÚBLICO.”

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Do-ce, SC, no uso 
de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Muni-
cípio e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

Resolve:
Artigo 1º Deferir o pedido de desistência do concurso público 
014/2009 ,de Luan de Borba Rossa referente ao cargo de Técnico 
de Informática convocado em 06/03/2012, conforme requerimen-
to anexo.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente 
portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Mu-
nicipal.
Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 08 de março de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal 

ALEXANDER CARVALHO FABRO
Responsável pelo RH

Portaria 077/2012
PORTARIA Nº 077/2012 de 08 de março de 2012
“DESISTENCIAS DE CONCURSO PÚBLICO.”

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Do-ce, SC, no uso 
de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Muni-
cípio e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

Resolve:
Artigo 1º Deferir o pedido de desistência do concurso público 
014/2009 ,de Lucia Maria Torteli Rampazzo referente ao cargo de 
Merendeira convocado em 08/03/2012, con-forme requerimento 
anexo.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente 
portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Mu-
nicipal.
Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 08 de março de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal 

ALEXANDER CARVALHO FABRO
Responsável pelo RH

com a Lei nº 2.063, de 15 de março de 2012,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a Pre-
feitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste ar-
tigo serão para manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 
4.4.90.00.0.1.0001.0/155 Aplicações Diretas com a seguinte clas-
sificação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE ESCOLAS
4.4.90.00.0.1.0001.0/155 Aplicações Diretas R$ 10.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º deste Decreto, fica anulada totalmente a seguinte dotação or-
çamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA TRANSPOR-
TE ESCOLAR
4.4.90.00.0.1.0001.0/65 Aplicações Diretas R$ 10.000,00

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 15 de março de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 023/2012
DECRETO Nº 023/2012 - DE 15 DE MARÇO DE 2012

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CRIA ELEMENTO DE DESPESA 
NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água 
Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a Lei nº 2.064, de 15 de março de 2012,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 100.093,17 (cem mil noventa e três 
reais e dezessete centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste arti-
go serão para aplicação de recursos repassados pelo FNDE - Pro-
grama de Trabalho.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 
4.4.90.00.0.1.0024.0/156 Aplicações Diretas com a seguinte clas-
sificação orçamentária:

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 
PARA SECRETARIA E SEGMENTOS
4.4.90.00.0.1.0024.0/156 Aplicações Diretas R$ 100.093,17
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Portaria 078/2012
PORTARIA Nº 078/2012 de 12 de março de 2012
“CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIO QUE 
MENCIONA.”

Nelci Fátima Trento Bortolini , Prefeita Municipal de Água Doce- SC 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o dis-
posto do artigo 55 inciso VI da lei complementar nº 015/98 demais 
normas legais,

Resolve:
Artigo 1º Conceder licença por 02 anos e sem vencimentos ao 
Funcionário(a) efetivo no cargo de Técnico da Vigilância Sanitária 
o Senhor Luiz Henrique Luvison , a referida licença passa a con-tar 
da data de 12/03/2012 a 12/03/2014.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente 
portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Mu-
nicipal.
Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 12 de março de 2012 .
NELCI FATIMA TRENTO BORTOLINI. 
Prefeita Municipal 

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO
Resp. Dpto Rec.Humanos.

Portaria 079/2012
PORTARIA Nº079 de 15 de março de 2012
“CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA.”

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de 
suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Municí-
pio e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

Resolve:
Artigo 1º Conceder férias ao funcionário Luiz da Silva, ocupan-
te do cargo efeitvo de Auxiliar de Serviços Gerais no período de 
15/03/2012 a 13/04/2012 referente a 09/10.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente 
portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Mu-
nicipal.
Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 15 de março de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita 

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO
Responsável pelo RH.
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Betha Sistemas  

ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE 1 º  bimestre 

Resumo da Execução Orçamentária  (Artigo 165 da Constituição Federal) 
Administração Direta 

Especificação Previsto/Fixado Acumulado até /2012 Bimestre Jan/Fev/2012 Total até Fev/2012 

RECEITAS 

RECEITA TRIBUTARIA 1.024.800,00 0,00 1.437.034,81 1.437.034,81 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 185.000,00 0,00 31.407,72 31.407,72 
RECEITA PATRIMONIAL 66.500,00 0,00 47.006,46 47.006,46 
RECEITA AGROPECUARIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.183.660,00 0,00 2.508.247,10 2.508.247,10 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.000,00 0,00 68.581,35 68.581,35 
ALIENAÇÃO DE BENS 85.000,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 135.000,00 0,00 39.083,04 39.083,04 

TOTAL DA RECEITA  : 15.725.960,00 0,00 4.131.360,48 4.131.360,48 

DESPESAS 

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE 

GABINETE DO PREFEITO E VICE 563.800,00 0,00 138.193,51 138.193,51 

DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS 2.172.465,00 0,00 449.886,62 449.886,62 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 621.650,00 0,00 191.319,23 191.319,23 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 5.245.980,00 0,00 826.535,51 826.535,51 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 1.725.400,00 0,00 364.871,54 364.871,54 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 1.589.515,00 0,00 280.876,04 280.876,04 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITÁRIO 29.000,00 0,00 186,00 186,00 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 199.350,00 0,00 30.392,74 30.392,74 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 281.600,00 0,00 43.239,87 43.239,87 

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇ 119.500,00 0,00 11,00 11,00 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 38.100,00 0,00 23.802,32 23.802,32 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 331.390,00 0,00 110.203,56 110.203,56 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

Total da Entidade: 12.967.750,00 0,00 2.459.517,94 2.459.517,94 

TOTAL DA DESPESA : 12.967.750,00 0,00 2.459.517,94 2.459.517,94 

AGUA DOCE , 16/03/2012 

NELCI F. TRENTO BORTOLINI JOSELI    A. S. M. R.TRENTO 
Prefeita Municipal Contador CRC 022069/0-8 

Resumo da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2012



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 7

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

identificada nos incisos do caput, do art. 1º, desta Lei.

Parágrafo único. O índice de majoração previsto no caput deste 
artigo também se aplica ao auxilio-alimentação, nos termos do § 
2º, do art. 1º, desta Lei.

Art. 3º O Poder Executivo e o Poder Legislativo publicarão, através 
de atos próprios e adequados, os quadros de pessoal, constando 
o valor dos vencimentos e da remuneração revisada, inclusive dos 
subsídios, pela aplicação dos índices revisional e de majoração 
estabelecidos nos arts. 1º e 2º, desta lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado ainda, me-
diante Decreto, à proceder a revisão geral da remuneração dos 
agentes públicos municipais, para a recomposição do valor aqui-
sitivo da mesma, tendo por base a variação da inflação medida 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, através 
da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, 
apurado no período de fevereiro e março/2012, para a remunera-
ção dos agentes públicos municipais identificados nos incisos do 
Art. 1º da presente Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão su-
portadas por dotações orçamentárias previstas em ações específi-
cas, nos termos da legislação orçamentária municipal.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, 15 de Março 
de 2012.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável Pelas Publicações

Lei Municipal Nº 583, de 15 de Março de 2012.
RATIFICA A ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO CONSÓRCIO INTER-
MUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - CIS 
- AMAUC, PARA ADEQUAÇÃO À LEI Nº 11.107/2005, E AO DE-
CRETO Nº 6.017/2007, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE 
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS

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

Submete à apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte 
Projeto de Lei:

Art. 1º. - Fica ratificada a alteração estatutária do Consórcio In-
termunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense - CIS-AMAUC, 
para adequação à Lei nº 11.107/2005 e ao Decreto nº 6.017/2007, 
que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios pú-
blicos.

§ 1º. Em decorrência da alteração estatutária, o CIS - AMAUC 
passa a constituir-se sob forma de Associação Pública com per-
sonalidade jurídica de direito público e a integrar a administração 
indireta do Município.

Art. 2º. - A ratificação de que trata este artigo é sem reservas, nos 
termos do anexo único da presente Lei.

Alto Bela Vista

Prefeitura

Lei Municipal Nº 582, de 15 de Março de 2012
DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL E CONCESSÃO DE MA-
JORAÇÃO DOS COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO DOS AGEN-
TES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. 1º A revisão geral da remuneração dos agentes públicos mu-
nicipais, para a recomposição do valor aquisitivo da mesma, tendo 
por base a variação da inflação medida pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, através da aplicação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado no período de 
abril de 2011 a janeiro de 2012, correspondente à 4,29% (quatro 
inteiros e vinte e nove centésimos por cento), para a remuneração 
dos agentes públicos municipais que ocupam cargos estabeleci-
dos:

I - no Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais, do Poder Executivo Municipal, aprovado pela 
Lei Complementar nº 12, de 10 de janeiro de 2005, e alterações 
posteriores;

II - no Plano de Carreira e de Valorização do Magistério Público 
Municipal, aprovado pela Lei Complementar nº 13, de 10 de janei-
ro de 2005, e alterações posteriores;

III - na Lei que Dispõe Sobre a Contratação por Tempo Determi-
nado para Atender a Necessidade Temporária de Excepcional Inte-
resse Público, nos termos do Anexo Único da Lei Complementar nº 
14, de 10 de janeiro de 2005, e alterações posteriores;

IV - na organização da Estrutura Administrativa do Poder Execu-
tivo Municipal, aprovada pela Lei Complementar nº 21, de 16 de 
fevereiro de 2009, e alterações posteriores;

V - na Organização da Estrutura Administrativa da Câmara Munici-
pal de Vereadores, aprovada pela Lei Complementar nº 22 de 19 
de fevereiro de 2009, e alterações posteriores;

VI - no Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos da Câmara Mu-
nicipal de vereadores, aprovada pela Lei Complementar nº 43 e 44 
de 18 de julho de 2011.

§ 1º O mesmo índice revisional estabelecido no caput deste ar-
tigo será aplicado, também aos subsídios estabelecidos nas Leis 
Municipais nº 398 e 399, ambas de 27 de junho de 2008 e na Lei 
Municipal nº 406, de 21 de julho de 2008.

§ 2º O percentual revisional previsto no caput deste artigo será 
aplicado, para fins de revisão, ao valor do auxilio-alimentação, ins-
tituído nos termos da art. 2º, da Lei Municipal nº 313, de 29 de 
maio de 2006.

Art. 2º Fica concedido, a título de ganho real, percentual equiva-
lente a 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cen-
to), de forma não cumulativa e concomitante com o percentual 
revisional estabelecido no caput do artigo anterior, à remuneração 
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I - assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de 
referência e de maior complexidade em nível ambulatorial para a 
população dos municípios consorciados, de conformidade com as 
diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema 
de referência e contra-referência eficiente e eficaz;

II - gerenciar juntamente com as secretarias de saúde dos muni-
cípios consorciados os recursos técnicos e financeiros de acordo 
com os parâmetros aceitos pelo Ministério da Saúde;

III - criar instrumentos de controle, avaliação e acompanhamento 
dos serviços prestados à população regional;

IV - desenvolver de acordo com as necessidades e interesses dos 
consorciados, ações conjuntas e vigilância em saúde, tanto sanitá-
ria quanto epidemiológica;

V - realizar estudos de caráter permanente sobre as condições 
epidemiológicas da região oferecendo alternativas de ações que 
modifiquem tais condições;

VI - viabilizar ações conjuntas na área da compra e ou produção 
de materiais, medicamentos e outros insumos;

VII - fomentar o fortalecimento das especialidades de saúde exis-
tentes nos municípios consorciados ou que neles vierem a se es-
tabelecer;

VIII - incentivar e apoiar a estruturação dos serviços básicos de 
saúde nos municípios consorciados, objetivando a uniformidade 
de atendimento médico e de auxílio diagnóstico para a correta 
utilização dos serviços oferecidos através do Consórcio;

IX - nos assuntos atinentes às finalidades do Consórcio, represen-
tar os municípios que o integram, perante quaisquer autoridades 
ou instituições;

X - prestar assessoria na implantação de programas e medidas 
destinadas à promoção da saúde da população dos municípios 
consorciados;

XI - estabelecer relações cooperativas com outros consórcios re-
gionais que por sua localização, no âmbito macro-regional, possi-
bilite o desenvolvimento de ações conjuntas;

XII - viabilizar a existência de infra-estrutura de saúde regional na 
área territorial do consórcio;

Parágrafo único. Para cumprir as suas finalidades o CIS-AMAUC 
poderá:

a) adquirir e/ou receber em doação ou seção de uso, os bens que 
entender necessários, os quais integrarão seu patrimônio;

b) firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, re-
ceber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades e 
órgãos governamentais;

c) prestar a seus participantes serviços previstos neste artigo;

d) realizar licitações em nome dos municípios consorciados, viabi-
lizando o cumprimento do inciso VI deste artigo, sendo o fatura-
mento e o pagamento em nome dos municípios;

e) efetuar credenciamento e/ou licitação para compra de serviços 
e insumos em nome dos municípios consorciados;

f) ser contratado pela administração direta ou indireta dos muni-
cípios consorciados, dispensada a licitação. (incluída pela primeira 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 15 de 
Março de 2012.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável Pelas Publicações

ANEXO ÚNICO

ESTATUTO SOCIAL
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

TÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALI-
DADE

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO E CONSTITUIÇÃO

Art. 1º O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Ca-
tarinense - CIS-AMAUC constitui-se sob a forma de associação 
pública com personalidade jurídica de direito público e integra a 
administração indireta de todos os Entes da federação consorcia-
dos. (nova redação pela primeira alteração estatutária aprovada 
em 26.06.2007)

Parágrafo único. O CIS-AMAUC rege-se pelas normas da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil, pelas Leis Federais nº. 
8.080/90, 8.142/90 e 11.107/05 e demais legislação pertinente, 
pelo presente Estatuto, subordinando-se ao regime publicista e às 
normas e princípios de direito público.

Art. 2º O CIS-AMAUC é formado pelos Municípios de ALTO BELA 
VISTA, ARABUTÃ, ARVOREDO, CONCÓRDIA, IPIRA, IPUMIRIM, 
IRANI, ITÁ, JABORÁ, LINDÓIA DO SUL, PAIAL, PERITIBA, PIRA-
TUBA, PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, SEARA E XAVANTINA, de 
acordo com as Leis Municipais aprovadas pelas respectivas Câma-
ras Municipais de Vereadores, cuja representação se dará através 
do Prefeito Municipal.

Art. 3º É facultado a qualquer momento o ingresso de novos Mu-
nicípios ao CIS/AMAUC, através de pedido formal do Prefeito Mu-
nicipal, acompanhado da Lei Municipal autorizativa, submetido à 
aprovação do Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO II
DA SEDE E DURAÇÃO

Art. 4º O CIS-AMAUC terá sede e foro na Rua Atalípio Magarinos, 
277, 2° andar, no edifício sede da Associação dos Municípios do 
Alto Uruguai Catarinense - AMAUC, na cidade de Concórdia, Esta-
do de Santa Catarina.

Art. 5º A área de atuação do Consórcio será formada pelos territó-
rios dos municípios que o integram, constituindo-se numa unidade 
territorial sem limites intermunicipais para as finalidades a que se 
propõe.

Art. 6º O CIS-AMAUC terá duração indeterminada.

CAPÍTULO III
DAS FINALIDADES

Art. 7º São finalidades do CIS-AMAUC:
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§ 1º A admissão dos auxiliares se dará por seleção ou concurso 
público, sendo o quadro de pessoal subordinado ao regime cele-
tista. (incluído pela primeira alteração estatutária aprovada em 
26.06.2007).

§ 2º A Diretoria do CIS-AMAUC após aprovação do Conselho De-
liberativo, estabelecerá através de resolução, os casos de excep-
cional interesse público para contratação de pessoal por tempo 
determinado objetivando atender as necessidades temporárias, 
como por exemplo, a execução de estudos, projetos específicos, 
atendimento a obrigações assumidas por força de convênios, ter-
mos, acordos, bem como substituições temporárias. (incluído pela 
primeira alteração estatutária aprovada em 26.06.2007).

SEÇÃO IV
DA CÂMARA TÉCNICA E DE APOIO

Art. 12. A Câmara Técnica e de Apoio é composta pelos Secretá-
rios Municipais de Saúde ou cargo equivalente, sendo coordenada 
por um dos seus membros.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

SEÇÃO I
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo em Assembléia Geral:

I - deliberar, em última instância sobre os assuntos gerais do Con-
sórcio;

II - aprovar e modificar o Regimento Interno do Consórcio, bem 
como deliberar e dispor sobre os casos omissos neste Estatuto;

III - aprovar o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária Anu-
al, ambos elaborados pelo Diretor Administrativo com o auxílio 
da Câmara Técnica e de apoio, de acordo com as diretrizes do 
Conselho Deliberativo;

IV - definir a política patrimonial e financeira e os programas de 
investimento do Consórcio;

V - deliberar sobre a estrutura administrativa dos serviços do Con-
sórcio, quadro de pessoal e o plano de cargos e salários;

VI - referendar a contratação do Diretor Administrativo, indicado 
pela Diretoria do Conselho Deliberativo;

VII - aprovar o Relatório Anual de Atividades do Consórcio elabo-
rado pelo Diretor Administrativo;

VIII - apreciar, até o mês de fevereiro de cada ano, as contas do 
exercício anterior, prestadas pela Diretoria Administrativa e anali-
sadas previamente pelo Conselho Fiscal;

IX - aprovar os contratos de rateio para manutenção das ativi-
dades do Consórcio e/ou elaboração e execução de projetos es-
pecíficos ou para aquisição de bens e serviços, firmados entre os 
associados;

X - deliberar sobre as cotas de contribuição dos municípios con-
sorciados;

XI - autorizar a alienação de bens livres do Consórcio, bem como o 
seu oferecimento como garantia de operações de crédito;

XII - deliberar sobre a exclusão de participantes nos casos previs-
tos nos artigos 26 e 27 deste Estatuto;

alteração estatutária aprovada em 26.06.2007).

g) firmar contrato de gestão, termo de parceria e gestão associa-
da de serviço público. (incluída pela primeira alteração estatutária 
aprovada em 26.06.2007).

TÍTULO II
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA

Art. 8º O CIS-AMAUC terá a seguinte estrutura básica:

I - Conselho Deliberativo;

II - Conselho Fiscal;

III - Diretoria Administrativa;

IV - Câmara Técnica e de Apoio.

SEÇÃO I
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 9º O Conselho Deliberativo é o órgão soberano do CIS-
AMAUC, formado pelos Prefeitos dos Municípios em dia com suas 
obrigações estatutárias, sendo comandado por uma Diretoria, as-
sim constituída:

I - Presidente;

II - Primeiro Vice-Presidente;

III- Primeiro Secretário;

IV - Segundo Secretário;
. 
§ 1º A Diretoria do Conselho Deliberativo será escolhida em As-
sembléia Geral, pela maioria absoluta de seus membros, para o 
mandato de um ano, podendo seus membros serem reeleitos por 
mais um período.

§ 2º Ocorrendo empate considerar-se-á eleito o concorrente mais 
idoso.

§ 3º A eleição da Diretoria do Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal será realizada no mês de dezembro de cada ano, para o 
exercício seguinte, assumindo automaticamente em 1° de janeiro.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 10. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do CIS-AMAUC, 
composto por 6 (seis) membros efetivos e 6 (seis) membros su-
plentes, eleitos na forma do § 3º do artigo anterior.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal será presidido por um dos seus 
membros, escolhido entre seus pares.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Art. 11. A Diretoria Administrativa é o órgão executivo do CIS-
AMAUC, coordenada por um Diretor Administrativo, sendo cargo 
de confiança da Diretoria do Conselho Deliberativo e por auxiliares 
técnicos e administrativos integrantes do quadro de pessoal do 
Consórcio.
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relatórios de contas em geral a serem submetidas ao Conselho De-
liberativo pela Diretoria do Conselho e pelo Diretor Administrativo;
 
IV - eleger entre seus pares um Presidente;

V - convocar a Assembléia Geral Extraordinária, na forma do artigo 
14.

Art. 19. O Conselho Fiscal, através de seu Presidente e por decisão 
da maioria absoluta de seus integrantes convocará, obrigatoria-
mente, a Diretoria do Conselho Deliberativo para as devidas provi-
dências, quando forem verificadas irregularidades na escrituração 
contábil, nos atos de gestão financeira ou ainda inobservância de 
normas legais, estatutárias ou regimentais.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Art. 20. Compete ao Diretor Administrativo:

I - promover a execução das atividades do Consórcio;

II - propor à Diretoria do Conselho Deliberativo a estrutura ad-
ministrativa e serviços do CIS-AMAUC, bem como o quadro de 
pessoal e o plano de cargos e salários, que submeterá à aprovação 
do Conselho Deliberativo;

III - contratar, enquadrar, promover e demitir funcionários, bem 
como praticar todos os atos relativos ao pessoal administrativo, 
após o parecer do Presidente do Conselho Deliberativo;

IV - elaborar o Plano de Atividades e Proposta Orçamentária Anual 
com o auxílio da Câmara Técnica e de Apoio a serem submetidos 
ao Conselho Deliberativo;
 
V - elaborar o Balanço e Relatório de Atividades Anual a serem 
submetidas ao Conselho Deliberativo;

VI - elaborar os Balancetes Mensais para ciência do Conselho De-
liberativo e Conselho Fiscal;

VII - elaborar as Prestações de Contas dos auxílios e subvenções 
concedidas ao Consórcio para serem apresentadas pela Diretoria 
do Conselho Deliberativo ao Órgão Concessor;

VIII - elaborar os contratos de rateio firmado entre os associados 
para manutenção das atividades do Consórcio e/ou elaboração e 
execução de projetos específicos, para aquisição de bens e servi-
ços, a serem submetidos ao Conselho Deliberativo;

IX - movimentar em conjunto com o Presidente do Conselho Deli-
berativo ou com quem por este indicado, as contas bancárias e os 
recursos do Consórcio;

X - realizar compras dentro dos limites do orçamento aprovado 
pelo Conselho Deliberativo mediante cotação prévia de preços e 
observada a Lei 8.666/93 e legislação correlata;

XI - designar seu substituto, em caso de impedimento ou ausência 
para responder pelo expediente;

XII - providenciar as convocações, agendas e locais para as reuni-
ões do Conselho Deliberativo;

XIII - providenciar todas as diligências solicitadas pelo Conselho 
Fiscal;

XIV - elaborar os processos de concorrência e editais para 
contratação de empresas e instituições e celebração de 

XIII - propor e deliberar sobre a alteração do presente Estatuto;

XIV - autorizar a entrada de novos participantes;

XV - contratar serviços de auditoria externa;

XVI - deliberar sobre a mudança da sede.

Art. 14. O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente uma 
vez a cada dois meses em data previamente estabelecida e extra-
ordinariamente quando convocado por seu presidente, por um 1/5 
(um quinto) de seus membros ou pelo Conselho Fiscal.

I - a reunião ordinária deverá ser convocada com antecedência de 
no mínimo 05 (cinco) dias úteis;

II - a reunião extraordinária deverá ser convocada com antece-
dência mínima de 03 (três) dias úteis, e publicadas em jornal de 
circulação regional.

Parágrafo único. As reuniões instalar-se-ão, em primeira chama-
da, com a presença de metade mais um dos consorciados e, em 
segunda chamada, trinta minutos após, com qualquer número de 
presentes. (incluído pela primeira alteração estatutária aprovada 
em 26.06.2007).

SEÇÃO II
DA DIRETORIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 15. Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

I - presidir as reuniões do Conselho Deliberativo e manifestar o 
voto de qualidade;

II - dar posse aos membros do Conselho Fiscal;

III - representar o Consórcio ativa e passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, podendo firmar contratos ou convênios bem 
como constituir procuradores “ad negotia” e “ad juditia”, podendo 
esta competência ser delegada parcial ou totalmente ao Diretor 
Administrativo mediante decisão do Conselho Deliberativo;

IV - movimentar em conjunto com o Diretor Administrativo as con-
tas bancárias e os recursos do Consórcio, podendo esta compe-
tência ser delegada parcialmente;

V - prestar contas ao órgão concessor dos auxílios e subvenções 
que o Consórcio venha a receber;

Art. 16. Ao Primeiro Secretário compete secretariar as reuniões 
da Assembléia Geral e promover todos os atos relativos à função;

Art. 17. Aos demais membros da Diretoria competem substituir os 
titulares e apoiar para o funcionamento adequado do CIS-AMAUC.

SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL

Art. 18. Compete ao Conselho Fiscal:
 
I - fiscalizar mensalmente a contabilidade do Consórcio;

II - acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e 
conveniente, quaisquer operações econômicas ou financeiras da 
entidade e propor ao Conselho Deliberativo a contratação de au-
ditorias;
 
III - emitir parecer sobre o plano de atividades, contratos, con-
vênios, credenciamentos, proposta orçamentária, balanços e 
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VIII - as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e 
de aplicação financeira;
 
IX - a quota de inscritos dos consorciados.

Art. 24. Os registros contábeis deverão obedecer a forma esta-
belecida pela Lei 4.320/64 e legislação correlata, inclusive com 
prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado.

CAPÍTULO III
DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Art. 25. Terão acesso ao uso dos equipamentos e serviços do CIS-
AMAUC todos os consorciados que contribuírem para a sua aquisi-
ção, de acordo com o regulamento em cada caso.

Art. 26. Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada 
consorciado poderá colocar à disposição do CIS-AMAUC os bens e 
serviços de sua própria administração para uso comum, de acordo 
com a regulamentação que for aprovada pelo Conselho Delibera-
tivo.

TÍTULO IV
DA RETIRADA, DA EXCLUSÃO, DA DISSOLUÇÃO E DISPOSIÇÕES 
GERAIS

CAPÍTULO I
DA RETIRADA

Art. 27. Cada sócio poderá se retirar a qualquer momento do Con-
sórcio, desde que denuncie sua participação com prazo nunca in-
ferior a sessenta dias, sem prejuízo da cota de serviços a que 
tenha direito, até sua efetiva retirada.

CAPÍTULO II
DA EXCLUSÃO

Art. 28. Será excluído do Consórcio o participante que tenha dei-
xado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dota-
ção devida ao Consórcio.

Parágrafo único. A exclusão dar-se-á no primeiro dia útil do início 
do ano fiscal que estiver a descoberto de dotação orçamentária.

Art. 29. Será igualmente excluído do Consórcio o participante que 
deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo 
prazo de sessenta dias.

Parágrafo único. A exclusão prevista neste artigo não exime o par-
ticipante do pagamento de débitos decorrentes do tempo em que 
permaneceu inadimplente e como ativo participante.

Art. 30. Em qualquer dos casos de exclusão que trata este capítu-
lo, serão obedecidos os procedimentos que assegurem o direito da 
ampla defesa e de recurso, nos termos da lei.

Art. 31. O consorciado que optou pela retirada ou que foi excluído, 
que queira reingressar à sociedade pagará, a título de luva, um 
valor equivalente ao de sua quota quando consorciado, com a 
devida correção monetária.  

CAPÍTULO III
DA DISSOLUÇÃO

Art. 32. O CIS-AMAUC somente será dissolvido por decisão do 
Conselho Deliberativo, em assembléia extraordinária especialmen-
te convocada para esse fim e pelo voto de, no mínimo dois ter-
ços de seus membros, ratificada mediante lei por todos os entes 
consorciados. (nova redação pela primeira alteração estatutária 

convênios-credenciamento com entidades e profissionais autôno-
mos;

XV - propor ao Conselho Deliberativo a requisição de Servidores 
Municipais, Estaduais e Federais para servir ao Consórcio;

XVI - dar publicidade do Balanço Anual do Consórcio e relatórios 
de gestão do Consórcio.

SEÇÃO V
DA CÂMARA TÉCNICA E DE APOIO

Art. 21. Compete à Câmara Técnica e de Apoio:

I - assessorar tecnicamente a Diretoria Administrativa e o Conse-
lho Administrativo;

II - auxiliar a Diretoria Administrativa na elaboração das políti-
cas, diretrizes e planos de atividades, programas executivos e a 
proposta orçamentária anual, a serem submetidos ao Conselho 
Deliberativo;

III - propor a contratação de serviços de terceiros, convênios e 
normas relacionadas com órgãos do Governo Federal, Estadual, 
Municipal e internacional;

IV - auxiliar na elaboração do regimento interno do Consórcio e 
propor alterações.

Parágrafo único. A Câmara Técnica e de Apoio fará reuniões ordi-
nárias bimensais ou extraordinariamente sempre que necessárias, 
convocadas pelo Diretor Administrativo ou pelo Presidente do Con-
selho, com antecedência mínima de três dias úteis.

TITULO III
DO PATRIMÔNIO, DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS EQUIPA-
MENTOS E SERVIÇOS

CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO

Art. 22. O patrimônio do CIS-AMAUC será constituído:

I - pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;

II - pelos bens e direitos que lhe forem transferidos por entidades 
públicas ou privadas.

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA CONTABILIDADE E DA PRES-
TAÇÃO DE CONTAS

Art. 23. Constituem recursos financeiros do CIS-AMAUC:

I - a quota de contribuição mensal dos municípios integrantes, 
aprovada pelo Conselho Deliberativo;
 
II - a remuneração dos próprios serviços prestados;
 
III - os auxílios, contribuições e subvenções concedidas por enti-
dades públicas ou privadas;
 
IV - os saldos do exercício;
 
V - as doações e legados;
 
VI - o produto de alienação de seus bens livres;
 
VII - o produto de operações de crédito;
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Art. 41. Quando do término do mandato municipal, os membros 
da Diretoria do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da ges-
tão anterior ficam obrigados a prestar contas e participar da As-
sembléia Geral, que trata o art. 13, VIII.

Art. 42. Os casos omissos ao presente estatuto serão resolvidos 
pelo Conselho Deliberativo, pela Assembléia Geral e legislações 
aplicáveis à espécie.

Art. 43. Este Estatuto Social entrará em vigor a partir da data da 
sua aprovação pela Assembléia Geral dos municípios que apresen-
tarem as leis autorizativas, e o CIS-AMAUC adquirirá personalida-
de jurídica após a inscrição dos atos constitutivos no Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas e inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas.

Concórdia, SC, 26 de Junho de 2007.
FÁBIO ANTONIO FÁVERO
Prefeito de Irani
Presidente 

VIOLAR PRETTO
Prefeito de Jaborá
Vice-Presidente

ADELMO LUIS BRAATZ
Prefeito de Paial
Secretário 

FRANCISCO M. MACHADO AGUIAR
Prefeito de Ipira
2º Secretário

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito de Alto Bela Vista

ADEMAR PETRY
Prefeito de Arabutã

NEURI MENEGUZZI
Prefeito de Arvoredo

JOÃO GIRARDI
Prefeito de Concórdia, em exercício

NILO BORTOLI
Prefeito de Ipumirim 

JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito de Itá

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito de Lindóia do Sul 

JOARES ALBERTO PELLICIOLI
Prefeito de Peritiba

ADÉLIO SPANHOLI
Prefeito de Piratuba 

ADEMIR DOMINGOS MIOTTO
Prefeito de Presidente Castello Branco

AURÉLIO NARDI
Prefeito de Seara, em exercício 

OSMAR DERVANOSKI
Prefeito de Xavantina

aprovada em 26.06.2007).

Art. 33. Em caso de dissolução os bens próprios e recursos do 
Consórcio reverterão ao patrimônio dos participantes proporcio-
nalmente aos investimentos feitos na entidade ou transferidos a 
outra associação jurídica de direito público, preferencialmente que 
tenha o mesmo objeto social do CIS-AMAUC. (nova redação pela 
primeira alteração estatutária aprovada em 26.06.2007).

§ 1º Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da 
gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou 
outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos 
respectivos serviços. (incluído pela primeira alteração estatutária 
aprovada em 26.06.2007).

§ 2º Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada 
obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pe-
las obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso 
em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obri-
gação. (incluído pela primeira alteração estatutária aprovada em 
26.06.2007).

§ 3º Com a dissolução, o pessoal cedido ao Consórcio retornará 
aos seus órgãos de origem e os empregados públicos terão res-
cindidos os seus contratos de trabalho com o Consórcio. (incluído 
pela primeira alteração estatutária aprovada em 26.06.2007).

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. A alienação dos bens e alteração do Estatuto do CIS-
AMAUC somente poderão ser autorizadas e aprovadas pelo voto 
de, no mínimo, dois terços dos membros do Conselho Deliberativo, 
em reunião extraordinária e especialmente convocada para esta 
finalidade.

Art. 35. Ressalvadas as exceções expressamente previstas no pre-
sente Estatuto, todas as demais deliberações serão tomadas pelo 
voto da maioria dos presentes.

Art. 36. Havendo consenso entre seus membros, as eleições e 
demais deliberações poderão ser efetivadas por aclamação.

Art. 37. Os votos de cada membro do Conselho Deliberativo serão 
singulares, independentemente dos investimentos feitos pelo mu-
nicípio que representam no Consórcio.

Art. 38. Os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal não serão 
remunerados, considerando-se, entretanto, de alta relevância os 
serviços por eles prestados.

Art. 39. Os municípios participantes do CIS-AMAUC respondem 
subsidiariamente pelo Consórcio.

§ 1º. Os membros da Diretoria do CIS-AMAUC não responderão 
pessoalmente pelas obrigações contraídas com a ciência e em 
nome do Consórcio, mas assumirão as responsabilidades pelos 
atos praticados de forma contrária à Lei ou às disposições conti-
das no presente Estatuto. (substitui o parágrafo co pela primeira 
alteração estatutária aprovada em 26.06.2007)

§ 2º Além dos direitos dos consorciados previstos neste estatuto, 
os municípios adimplentes com suas obrigações poderão exigir 
dos demais integrantes o pleno cumprimento das obrigações dos 
contratos firmados. (incluído pela primeira alteração estatutária 
aprovada em 26.06.2007)

Art. 40. O exercício social coincidirá com o ano civil, para efeitos 
de Execução do Orçamento e Prestação de Contas.
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09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
09.01 Alimentação Escolar
12 EDUCAÇÃO
12.306 Alimentação e Nutrição
12.306.0042 Alimentação Escolar de Qualidade
12.306.0042.2.073 Atividades de Alimentação Escolar
3 DESPESAS CORRENTES
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.71.00.0.3.0000 Transferências a Consórcios Públicos
R$ 20.820,00

Art. 2° A abertura do crédito adicional especial aberto nos termos 
do artigo anterior é suportada com a utilização de recursos rema-
nescentes do saldo do superávit financeiro, verificado no balanço 
Patrimonial do Exercício de 2011, na vinculação, daquele exercício 
“0.1.000 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais”.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 15 de 
março de 2012.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável Pelas Publicações

Decreto Nº 1.489; de 06 de Março de 2012.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, especialmente, nos termos das disposições do inciso III 
e § 2º, do art. 7º da Lei Municipal nº 571, de 23 de novembro de 
2011;

Considerando a disponibilidade de recursos financeiros de exercí-
cios anteriores, segundo as vinculações que adiante se identifica 
e que devem ser utilizados na mesma finalidade de vinculação;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, 
crédito adicional suplementar, com a inclusão de vinculações rela-
tivas à recursos vinculados e remanescentes de exercícios anterio-
res, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, no valor de R$ 
25.774,45 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais 
e quarenta e cinco centavos), para atender às seguintes ações:

06.00 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.02 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0022 Preservação dos Direitos das Crianças e Adolescentes
08.243.0022.2.040 Serviços de Assistência à Criança e Adolescen-
tes
3 DESPESAS CORRENTES
3.3 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.0.3.0119 Aplicações Diretas
R$ 7.792,18

08.244 Assistência Comunitária
08.244.0023 Assistência Social e Comunitária
08.244.0023.2.042 Atividades de Assistência Social Geral

Lei Municipal Nº 584, de 15 de Março de 2012.
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE NOVA AÇÃO DE AÇÃO CONTEM-
PLADA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DO EXER-
CÍCIO DE 2012, APROVADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 568, DE 13 
DE OUTUBRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. 1º Fica inclusa na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do 
exercício de 2012, aprovada pela Lei Municipal nº 568, de 13 de 
outubro de 2011 a seguinte nova ação:

Órgão 09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 09.01 Alimentação Escolar
Função 12 EDUCAÇÃO
Subfunção 306 Alimentação e Nutrição
Programa 0042 Alimentação Escolar de Qualidade
Ação 2.073 Atividades de Alimentação Escolar
Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se 
as atividades decorrentes do PNAE para atender aos alunos da 
rede municipal de ensino e a escola estadual Teixeira de Freitas.

Detalhamento da Ação
Conta e Descrição da Despesa Recursos Ano Valor
3.1.71.00.00.00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0.3.0000 
- Recursos Ordinários - Orçamento Municipal - Exercícios anterio-
res 2012 18.858,76
3.3.71.00.00.00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0.3.0000 
- Recursos Ordinários - Orçamento Municipal - Exercícios anterio-
res 2012 1.961,24

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 15 de 
Março de 2012.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável Pelas Publicações

Lei Municipal Nº 585, de 15 de Março de 2012.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Munici-
pal, crédito adicional especial no valor de R$ 20.820,00 (vinte mil, 
oitocentos e vinte reais), para a inclusão da seguinte nova ação 
orçamentária:
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revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 15 de 
março de 2012.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal
 
Registrado e publicado nesta data.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações

ANEXO I

A N E X O III – da Lei Complementar nº 24, de 23 de abril de 2009.

TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

I – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NÍVEL

REFERÊNCIAS

CARGOSA B C D E F

01 739,65 747,05 754,44 761,84 769,24 776,63

- Agen-
te de 
Limpeza 
e Copa; 

02 784,03 791,43 798,82 806,22 813,61 821,01
- Meren-
deira;

03 828,41 835,80 843,20 850,60 857,99 865,39

- Auxi-
liar de 
Creche;

04 872,79 880,18 887,58 894,98 902,37 909,77

- Agente 
Comuni-
tário de 
Saúde; e

05 917,17 924,56 931,96 939,36 946,75 954,15

- Auxi-
liar de 
Serviços 
Gerais.

06 822,30 830,52 838,75 846,97 855,19 863,42
- Recep-
cionista;
- Telefo-
nista; e
- Insemi-
nador.

07 871,64 879,86 888,09 896,31 904,53 912,75

08 920,98 929,20 937,42 945,65 953,87 962,09

09 970,32 978,54 986,76 994,98 1.003,21 1.011,43

10 1.019,65 1.027,88 1.036,10 1.044,32 1.052,55 1.060,77

11 866,25 874,91 883,58 892,24 900,90 909,56 - Auxiliar 
de Con-
sultório 
Dentá-
rio;
- Auxiliar 
Adminis-
trativo.

12 918,23 926,89 935,55 944,21 952,88 961,54

13 970,20 978,86 987,53 996,19 1.004,85 1.013,51

14 1.022,18 1.030,84 1.039,50 1.048,16 1.056,83 1.065,49

15 1.074,15 1.082,81 1.091,48 1.100,14 1.108,80 1.117,46

ANEXO I
A N E X O  III – da Lei Complementar nº 24, de 23 de abril de 
2009.

TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

II – AGENTES DE SERVIÇOS DE APOIO E OPERACIONAIS 
Continuação

3 DESPESAS CORRENTES
3.3 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.0.3.0119 Aplicações Diretas
R$ 9.248,91

08.244.0023.2.012 Manutenção das Atividades do CRASS
3 DESPESAS CORRENTES
3.3 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.0.3.0340 Aplicações Diretas
R$ 8.733,36
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional 
suplementar aberto nos termos do artigo anterior têm origem na 
utilização de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2011, exclusivamente, nos recursos 
das seguintes vinculações:

I - 0119 - Recursos Vinculados à Assistência Social - R$ 17.041,09 
(dezessete mil quarenta e um reais e nove centavos);

II - 0340 - Recursos Vinculados CRASS- R$ 8.733,36 (oito mil se-
tecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos);

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 06 de 
março de 2012.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto Nº 1.491, de 15 de Março de 2012.
ESTABELECE OS NOVOS QUADROS DE REMUNERAÇÃO DOS 
AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL, COM A APLICAÇÃO DA REVISÃO GERAL DA 
REMUNERAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal, de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, especialmente de conformidade com a Lei Municipal nº 
582, de 15 de Março de 2012;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam estabelecidos os novos quadros de remuneração 
dos agentes públicos municipais, vinculados ao Poder Executivo 
Municipal, pela aplicação dos índices revisionais estabelecidos na 
Lei Municipal nº 582, de 15 de Março de 2012, conforme anexos 
deste Decreto.

Art. 2º A Coordenadoria de Fiscalização e Recursos Humanos, su-
bordinada à Gerência de Administração e Finanças, operacionali-
zará as alterações e adequações necessárias nos sistemas infor-
matizados de gestão dos recursos humanos.

Art. 3º O valor do valor do auxilio-alimentação, instituído nos ter-
mos da Lei Municipal nº 313, de 29 de maio de 2006, passa a ser 
de R$ 74,09 (Setenta e quatro reais e nove centavos).

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão 
suportadas por dotações orçamentárias específicas e constantes 
dos orçamentos municipais.

 Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
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41 1.295,36 1.308,31 1.321,27 1.334,22 1.347,17 1.360,13 - Agente 
Adminis-
trativo;
- Tesou-
reiro;
- Fiscal.
- Tesou-
reiro; e
- Fiscal.
 
 

42 1.373,08 1.386,04 1.398,99 1.411,94 1.424,90 1.437,85
43 1.450,80 1.463,76 1.476,71 1.489,66 1.502,62 1.515,57
44 1.528,52 1.541,48 1.554,43 1.567,39 1.580,34 1.593,29

45 1.606,25 1.619,20 1.632,15 1.645,11 1.658,06 1.671,01
66 1.983,73 2.003,57 2.023,40 2.043,24 2.063,08 2.082,92

- Mecâ-
nico.

67 2.102,75 2.122,59 2.142,43 2.162,27 2.182,10 2.201,94
68 2.221,78 2.241,61 2.261,45 2.281,29 2.301,13 2.320,96
69 2.340,80 2.360,64 2.380,48 2.400,31 2.420,15 2.439,99
70 2.459,83 2.479,66 2.499,50 2.519,34 2.539,17 2.559,01

ANEXO I

A N E X O  III – da Lei Complementar nº 24, de 23 de abril de 
2009.

TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

III – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO
Continuação

NÍVEL
REFERÊNCIAS

CARGOSA B C D E F
51 1.335,84 1.349,20 1.362,56 1.375,92 1.389,27 1.402,63 - Auxiliar 

de Enfer-
magem 
– Cargo 
em ex-
tinção.

52 1.415,99 1.429,35 1.442,71 1.456,07 1.469,42 1.482,78
53 1.496,14 1.509,50 1.522,86 1.536,22 1.549,57 1.562,93
54 1.576,29 1.589,65 1.603,01 1.616,37 1.629,72 1.643,08

55 1.656,44 1.669,80 1.683,16 1.696,52 1.709,88 1.723,23

56 1.373,32 1.387,05 1.400,79 1.414,52 1.428,25 1.441,99
Técnico 
Agrícola

57 1.455,72 1.469,45 1.483,19 1.496,92 1.510,65 1.524,39  
58 1.538,12 1.551,85 1.565,58 1.579,32 1.593,05 1.606,78  
59 1.620,52 1.634,25 1.647,98 1.661,72 1.675,45 1.689,18  
60 1.702,92 1.716,65 1.730,38 1.744,12 1.757,85 1.771,58  

61 1.465,80 1.480,46 1.495,12 1.509,77 1.524,43 1.539,09

Técni-
co em 
Enferma-
gem

62 1.553,75 1.568,41 1.583,06 1.597,72 1.612,38 1.627,04  
63 1.641,70 1.656,35 1.671,01 1.685,67 1.700,33 1.714,99  
64 1.729,64 1.744,30 1.758,96 1.773,62 1.788,28 1.802,93  
65 1.817,59 1.832,25 1.846,91 1.861,57 1.876,22 1.890,88  

ANEXO I

A N E X O III – da Lei Complementar nº 24, de 23 de abril de 2009.

TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
IV – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL
REFERÊNCIAS

CARGOSA B C D E F
36 1.279,56 1.292,36 1.305,15 1.317,95 1.330,74 1.343,54

- Fono-
audi-
ólogo 
(16h/s).

37 1.356,33 1.369,13 1.381,92 1.394,72 1.407,52 1.420,31
38 1.433,11 1.445,90 1.458,70 1.471,49 1.484,29 1.497,09
39 1.509,88 1.522,68 1.535,47 1.548,27 1.561,06 1.573,86
40 1.586,65 1.599,45 1.612,25 1.625,04 1.637,84 1.650,63

NÍVEL
REFERÊNCIAS

CARGOSA B C D E F

16 1.039,50 1.049,90 1.060,29 1.070,69 1.081,08 1.091,48 - Opera-
dor de 
Máquina 
Agrícolas 
– Ope-
rador 
de Rolo 
Com-
pactador 
– Ope-
rador 
de Pá 
Carre-
gadeira 
– Ope-
rador de 
Retro-
esca-
vadeira 
– Ope-
rador 
de Balsa 
– Moto-
rista.

17 1.101,87 1.112,27 1.122,66 1.133,06 1.143,45 1.153,85

18 1.164,24 1.174,64 1.185,03 1.195,43 1.205,82 1.216,22

19 1.226,61 1.237,01 1.247,40 1.257,80 1.268,19 1.278,59

20 1.288,98 1.299,38 1.309,77 1.320,17 1.330,56 1.340,96

21 1.119,02 1.130,21 1.139,63 1.149,05 1.158,47 1.167,89

- Agente 
de Cons-
trução e 
Manu-
tenção.

22 1.179,08 1.189,44 1.199,80 1.210,16 1.220,52 1.230,88

23 1.241,24 1.251,61 1.261,97 1.272,33 1.282,69 1.293,05

24 1.303,41 1.313,77 1.324,13 1.334,49 1.344,85 1.355,22

25 1.365,58 1.375,94 1.386,30 1.396,66 1.407,02 1.417,38

ANEXO I
A N E X O III – da Lei Complementar nº 24, de 23 de abril de 2009.

TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
II – AGENTES DE SERVIÇOS DE APOIO E OPERACIONAIS

NÍVEL
REFERÊNCIAS

CARGOSA B C D E F
26 1.132,79 1.144,12 1.155,45 1.166,77 1.178,10 1.189,43 - Agente 

de Vi-
gilância 
Sanitá-
ria.

27 1.200,76 1.212,09 1.223,41 1.234,74 1.246,07 1.257,40

28 1.268,72 1.280,05 1.291,38 1.302,71 1.314,04 1.325,36
29 1.336,69 1.348,02 1.359,35 1.370,68 1.382,00 1.393,33
30 1.404,66 1.415,99 1.427,32 1.438,64 1.449,97 1.461,30
31 1.239,40 1.251,79 1.264,19 1.276,58 1.288,98 1.301,37 - Opera-

dor de 
Esca-
vadeira 
Hidráuli-
ca;
- Opera-
dor de 
Motoni-
veladora; 
- Opera-
dor de 
Trator de 
Esteiras.

32 1.313,76 1.326,16 1.338,55 1.350,95 1.363,34 1.375,73
33 1.388,13 1.400,52 1.412,92 1.425,31 1.437,70 1.450,10
34 1.462,49 1.474,89 1.487,28 1.499,67 1.512,07 1.524,46

35 1.536,86 1.549,25 1.561,64 1.574,04 1.586,43 1.598,83
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ANEXO I

A N E X O  III – da Lei Complementar nº 24, de 23 de abril de 
2009.

TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

IV – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

NÍ-
VEL

REFERÊNCIAS CAR-
GOSA B C D E F

101 4.121,77 4.162,99 4.204,21 4.245,42 4.286,64 4.327,86

102 4.369,08 4.410,29 4.451,51 4.492,73 4.533,95 4.575,16

- Ad-
voga-
do (16 
h/s).

103 4.616,38 4.657,60 4.698,82 4.740,04 4.781,25 4.822,47  
104 4.863,69 4.904,91 4.946,12 4.987,34 5.028,56 5.069,78  
105 5.110,99 5.152,21 5.193,43 5.234,65 5.275,87 5.317,08  
106 4.397,40 4.441,37 4.485,35 4.529,32 4.573,30 4.617,27

107 4.661,24 4.705,22 4.749,19 4.793,17 4.837,14 4.881,11
Odon-
tólogo

108 4.925,09 4.969,06 5.013,04 5.057,01 5.100,98 5.144,96  
109 5.188,93 5.232,91 5.276,88 5.320,85 5.364,83 5.408,80  
110 5.452,78 5.496,75 5.540,72 5.584,70 5.628,67 5.672,65  
111 6.897,32 6.966,29 7.035,27 7.104,24 7.173,21 7.242,19 - Mé-

dico – 
Clínica 
Geral 
(20 
h/s).

112 7.311,16 7.380,13 7.449,11 7.518,08 7.587,05 7.656,03
113 7.725,00 7.793,97 7.862,94 7.931,92 8.000,89 8.069,86
114 8.138,84 8.207,81 8.276,78 8.345,76 8.414,73 8.483,70

115 8.552,68 8.621,65 8.690,62 8.759,60 8.828,57 8.897,54
116 8.197,21 8.279,18 8.361,15 8.443,13 8.525,10 8.607,07 - Mé-

dico – 
Clínica 
Geral 
(40 
h/s).

117 8.689,04 8.771,01 8.852,99 8.934,96 9.016,93 9.098,90
118 9.180,88 9.262,85 9.344,82 9.426,79 9.508,76 9.590,74
119 9.672,71 9.754,68 9.836,65 9.918,62 10.000,60 10.082,57

120 10.164,5410.246,5110.328,4810.410,46 10.492,43 10.574,40

 ANEXO II
ANEXO ÚNICO da Lei Complementar nº 13, de 10 de janeiro de 
2005.

PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

TABELA DE VENCIMENTOS
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

 
NÍVEL

REFERÊNCIAS  
A B C D E F CARGOS

501 501,35 506,36 511,38 516,39 521,40 526,42 -    Pro-
fessor 
II – 10 
horas se-
manais.

502 531,43 536,44 541,46 546,47 551,49 556,50
503 561,51 566,53 571,54 576,55 581,57 586,58
504 591,59 596,61 601,62 606,63 611,65 616,66
505 621,67 626,69 631,70 636,71 641,73 646,74
506 677,54 684,32 691,09 697,87 704,64 711,42 -    Pro-

fessor 
I – 20 
horas se-
manais.

507 718,19 724,97 731,74 738,52 745,29 752,07
508 758,84 765,62 772,40 779,17 785,95 792,72
509 799,50 806,27 813,05 819,82 826,60 833,37
510 840,15 846,93 853,70 860,48 867,25 874,03
511 1.007,11 1.017,18 1.027,25 1.037,32 1.047,39 1.057,47 -    Pro-

fessor 
II – 20 
horas se-
manais.

512 1.067,54 1.077,61 1.087,68 1.097,75 1.107,82 1.117,89
513 1.127,96 1.138,03 1.148,11 1.158,18 1.168,25 1.178,32
514 1.188,39 1.198,46 1.208,53 1.218,60 1.228,67 1.238,75
515 1.248,82 1.258,89 1.268,96 1.279,03 1.289,10 1.299,17

46 1.332,89 1.346,22 1.359,55 1.372,88 1.386,21 1.399,53

- Psi-
cólogo 
(20h/s).

47 1.412,86 1.426,19 1.439,52 1.452,85 1.466,18 1.479,51
48 1.492,84 1.506,17 1.519,49 1.532,82 1.546,15 1.559,48
49 1.572,81 1.586,14 1.599,47 1.612,80 1.626,13 1.639,45
50 1.652,78 1.666,11 1.679,44 1.692,77 1.706,10 1.719,43

66 1.983,73 2.003,57 2.023,40 2.043,24 2.063,08 2.082,92

- Farma-
cêutico 
(20h/s) e

67 2.102,75 2.122,59 2.142,43 2.162,27 2.182,10 2.201,94

- Fisiote-
rapeuta 
(20h/s).

68 2.221,78 2.241,61 2.261,45 2.281,29 2.301,13 2.320,96  
69 2.340,80 2.360,64 2.380,48 2.400,31 2.420,15 2.439,99  
70 2.459,83 2.479,66 2.499,50 2.519,34 2.539,17 2.559,01  
71 2.034,61 2.054,96 2.075,30 2.095,65 2.115,99 2.136,34

- Auxi-
liar de 
Contabi-
lidade.

72 2.156,69 2.177,03 2.197,38 2.217,72 2.238,07 2.258,42
73 2.278,76 2.299,11 2.319,46 2.339,80 2.360,15 2.380,49
74 2.400,84 2.421,19 2.441,53 2.461,88 2.482,22 2.502,57
75 2.522,92 2.543,26 2.563,61 2.583,95 2.604,30 2.624,65

ANEXO I
A N E X O  III – da Lei Complementar nº 24, de 23 de abril de 
2009.
TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
IV – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL
REFERÊNCIAS

CARGOSA B C D E F

76 2.499,17 2.524,16 2.549,15 2.574,15 2.599,14 2.624,13
Assisten-
te Social

77 2.649,12 2.674,11 2.699,10 2.724,10 2.749,09 2.774,08
78 2.799,07 2.824,06 2.849,05 2.874,05 2.899,04 2.924,03  
79 2.949,02 2.974,01 2.999,00 3.024,00 3.048,99 3.073,98  
80 3.098,97 3.123,96 3.148,95 3.173,95 3.198,94 3.223,93  

81 2.665,65 2.692,31 2.718,96 2.745,62 2.772,28 2.798,93
 Enfer-
meiro

82 2.825,59 2.852,25 2.878,90 2.905,56 2.932,22 2.958,87

Médico 
– Clínica 
Geral (10 
h/s).

83 2.985,53 3.012,18 3.038,84 3.065,50 3.092,15 3.118,81  
84 3.145,47 3.172,12 3.198,78 3.225,44 3.252,09 3.278,75  
85 3.305,41 3.332,06 3.358,72 3.385,38 3.412,03 3.438,69  
86 2.732,02 2.759,34 2.786,66 2.813,98 2.841,30 2.868,62

- Enge-
nheiro 
Civil (16 
h/s).

87 2.895,94 2.923,26 2.950,58 2.977,90 3.005,22 3.032,54
88 3.059,86 3.087,18 3.114,50 3.141,82 3.169,14 3.196,46
89 3.223,78 3.251,10 3.278,42 3.305,74 3.333,06 3.360,38
90 3.387,70 3.415,03 3.442,35 3.469,67 3.496,99 3.524,31
91 3.667,37 3.704,04 3.740,72 3.777,39 3.814,06 3.850,74

- Médico 
Veteriná-
rio.

92 3.887,41 3.924,09 3.960,76 3.997,43 4.034,11 4.070,78
93 4.107,45 4.144,13 4.180,80 4.217,48 4.254,15 4.290,82
94 4.327,50 4.364,17 4.400,84 4.437,52 4.474,19 4.510,87
95 4.547,54 4.584,21 4.620,89 4.657,56 4.694,23 4.730,91

96 3.899,64 3.938,64 3.977,63 4.016,63 4.055,63 4.094,62

- Agen-
te de 
Controle 
Interno;

97 4.133,62 4.172,61 4.211,61 4.250,61 4.289,60 4.328,60
- Biólo-
go; e

98 4.367,60 4.406,59 4.445,59 4.484,59 4.523,58 4.562,58
- Conta-
dor.

99 4.601,58 4.640,57 4.679,57 4.718,56 4.757,56 4.796,56  
100 4.835,55 4.874,55 4.913,55 4.952,54 4.991,54 5.030,54  



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 17

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

Agente Co-
munitário de 
Saúde 40h Temporário 04 739,65

516 1.390,31 1.404,21 1.418,12 1.432,02 1.445,92 1.459,83 -    
Orien-
tador 
Escolar 
– 20 
horas se-
manais.

517 1.473,73 1.487,63 1.501,53 1.515,44 1.529,34 1.543,24
518 1.557,15 1.571,05 1.584,95 1.598,86 1.612,76 1.626,66
519 1.640,57 1.654,47 1.668,37 1.682,28 1.696,18 1.710,08

520 1.723,98 1.737,89 1.751,79 1.765,69 1.779,60 1.793,50

ANEXO II

ANEXO ÚNICO da Lei Complementar nº 13, de 10 de janeiro de 
2005.                                                                               
PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

TABELA DE VENCIMENTOS

MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

REFERÊNCIAS
NÍVEL A B C D E F CARGOS
521 1.441,32 1.455,73 1.470,15 1.484,56 1.498,97 1.513,39

-    Professor 
I – 40 horas 
semanais

522 1.527,80 1.542,21 1.556,63 1.571,04 1.585,45 1.599,87
523 1.614,28 1.628,69 1.643,10 1.657,52 1.671,93 1.686,34
524 1.700,76 1.715,17 1.729,58 1.744,00 1.758,41 1.772,82
525 1.787,24 1.801,65 1.816,06 1.830,48 1.844,89 1.859,30
526 1.510,69 1.525,80 1.540,90 1.556,01 1.571,12 1.586,22

-    Professor 
II – 30 horas 
semanais.

527 1.601,33 1.616,44 1.631,55 1.646,65 1.661,76 1.676,87
528 1.691,97 1.707,08 1.722,19 1.737,29 1.752,40 1.767,51
529 1.782,61 1.797,72 1.812,83 1.827,93 1.843,04 1.858,15
530 1.873,26 1.888,36 1.903,47 1.918,58 1.933,68 1.948,79
531 2.014,24 2.034,38 2.054,52 2.074,67 2.094,81 2.114,95

-    Professor 
II – 40 horas 
semanais.

532 2.135,09 2.155,24 2.175,38 2.195,52 2.215,66 2.235,81
533 2.255,95 2.276,09 2.296,23 2.316,38 2.336,52 2.356,66
534 2.376,80 2.396,95 2.417,09 2.437,23 2.457,37 2.477,52

535 2.497,66 2.517,80 2.537,94 2.558,08 2.578,23 2.598,37
536 2.780,62 2.808,43 2.836,23 2.864,04 2.891,84 2.919,65

-    Orientador 
Escolar – 40 
horas semanais.

537 2.947,46 2.975,26 3.003,07 3.030,88 3.058,68 3.086,49
538 3.114,29 3.142,10 3.169,91 3.197,71 3.225,52 3.253,33
539 3.281,13 3.308,94 3.336,74 3.364,55 3.392,36 3.420,16
540 3.447,97 3.475,78 3.503,58 3.531,39 3.559,19 3.587,00

ANEXO III
ANEXO I, da Lei Complementar nº 14, de 10 de janeiro de 2005.

CARGOS DE PROVIMENTO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Identificação 
do Cargo

Carga Horária 
Semanal

Forma de 
Provimento Nº de Vagas Vencimentos

Médico Clínico 
Geral 40h Temporário 01 13.794,66
Médico Clínico 
Geral 20h Temporário 02 6.897,32
Odontólogo 40h Temporário 01 4.397,40
Enfermeiro 40h Temporário 01 2.665,65
Técnico de 
Enfermagem 40h Temporário 01 1.465,80
Auxiliar de 
Enfermagem 40h Temporário 01 1.335,84
Psicólogo 20h Temporário 01 1.335,84
Nutricionista 20h Temporário 01 1.332,89
Assistente 
Social 20h Temporário 01 1.249,58
Professor de 
Educação 
Física 40h Temporário 01 2.013,15
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COORDE-
NADOR

Coordenador de Fiscaliza-
ção e Recursos Humanos, 
atribuições previstas no art. 
12, § 1º, desta lei.

13 C.C. 02 2.029,96

Coordenador de Controle 
Patrimonial e Compras, 
atribuições previstas no art. 
12, § 2º, desta lei.
Coordenador Administrativo 
e de Assistência Técnica, 
atribuições previstas no art. 
14, § 1º, desta lei.
Coordenador Operacional, 
atribuições previstas no art. 
14, § 2º, desta lei.
Coordenador de Transpor-
tes, atribuições previstas no 
art. 15, § 1º, desta lei.
Coordenador de Assistência 
Social, atribuições previstas 
no art. 22, desta lei.
Coordenador Ambiente Ur-
bano, atribuições previstas 
no art. 16, Par. Único, desta 
lei.
Coordenador de Controle 
Operacional, atribuições 
previstas no art. 17, § 1º 
desta lei.
Coordenador de Saúde, 
atribuições previstas no art. 
17, § 2º desta lei.
Coordenador Pedagógico, 
atribuições previstas no art. 
18, § 1º desta lei.
Coordenador de Unidade 
Escolar, atribuições previstas 
no art. 18, § 2º desta lei – 3 
(três) vagas.

ANEXO IV
ANEXO  III da Lei Complementar nº 21, de 16 de fevereiro de 
2009

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (Continu-
ação)

IDEN-
TIFICA-
ÇÃO DO 
CARGO

ATRIBUIÇÕES
Nº DE 
VAGAS

PADRÃO NÍVEL
VALOR  
R$

ENCAR-
REGADO

Encarregado de Transportes e 
Obras, responsável pelas atri-
buições estabelecidas no art. 
15, § 2º desta lei – 4 (quatro) 
vagas.

08 C.C. 03 1.332,16

Encarregado de Unidade 
Escolar, responsável pelas 
atribuições estabelecidas no 
art. 18, § 3º desta lei – 3 
(três) vagas.
Encarregado de Esportes, 
Cultura e Turismo, responsável 
pelas atribuições estabelecidas 
no parágrafo único do art. 19, 
desta Lei.

ANEXO IV
ANEXO III da Lei Complementar nº 21, de 16 de fevereiro de 2009

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

IDENTIFI-
CAÇÃO DO 
CARGO

ATRIBUIÇÕES
Nº DE 
VAGAS

PADRÃO NÍVEL
VALOR  
R$

GERENTE

Gerente de Administração 
e Finanças, responsável 
pelas atribuições e com-
petências estabelecidas no 
art. 12, desta lei.

08 C.C. 01

Subsídios 
fixados, 
nos 
Termos 
da Lei 
Municipal 
nº 406, 
de 21 de 
julho de 
2008.

3.038,29

Gerente de Orçamento e 
Gestão, responsável pelas 
atribuições e competências 
estabelecidas no art. 13, 
desta lei.
Gerente de Agricultura e 
Meio Ambiente, respon-
sável pelas atribuições e 
competências estabeleci-
das no art. 14, desta lei.
Gerente de Transportes, 
responsável pelas atri-
buições e competências 
estabelecidas no art. 15, 
desta lei.
Gerência de Urbanismo, 
Habitação, Indústria e Co-
mércio, responsável pelas 
atribuições e competências 
estabelecidas no art. 16, 
desta lei.
Gerente de Saúde, respon-
sável pelas atribuições e 
competências estabeleci-
das no art. 17, desta lei.
Gerente de Educação, res-
ponsável pelas atribuições 
e competências estabeleci-
das no art. 18, desta lei.
Gerente de Esportes, 
Cultura e Turismo, respon-
sável pelas atribuições e 
competências estabeleci-
das no art. 19, desta lei.

ASSESSOR

Assessor de Comunicação 
e Informação, respon-
sável pelo exercício das 
atribuições e competências 
previstas no art. 21, desta 
lei.

01 C.C. 02 2.029,96

ANEXO IV

ANEXO III da Lei Complementar nº 21, de 16 de fevereiro de 2009

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (Continu-
ação)

IDENTI-
FICAÇÃO 
DO 
CARGO

ATRIBUIÇÕES
Nº DE 
VAGAS

PADRÃO NÍVEL
VALOR 
R$
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GERÊNCIA 
DE AGRI-
CULTURA 
E MEIO 
AMBIEN-
TE

Respon-
sável pela 
Coorde-
nação dos 
Serviços 
de Inse-
minação 
Artificial

Responsável pela 
coordenação e 
assessoramen-
to das ações e 
serviços de inse-
minação artificial; 
organizar, plane-
jar e coordenar 
os serviços, 
especialmente no 
atendimento aos 
chamados e na 
melhoria genéti-
ca, notadamente 
do gado leiteiro.

FG 01 06 342,55

GERÊN-
CIA DE 
TRANS-
PORTES

Opera-
dor de 
Máquinas 
Especiais

Responsável pela 
operação de má-
quinas especiais 
– para fins desta 
lei, máquinas es-
peciais são aque-
las de maior valor 
patrimonial e de 
maior complexi-
dade operacional, 
notadamente 
a escavadeira 
hidráulica.

FG 02 05 355,24

GERÊNCIA 
DE URBA-
NISMO, 
HABI-
TAÇÃO, 
INDÚS-
TRIA E 
COMÉR-
CIO

Direção 
do Serviço 
de Sane-
amento 
Básico – 
SSB

Responsável pela 
direção geral dos 
serviços de sane-
amento básico, 
especialmente 
do sistema de 
abastecimento de 
água.

FG

01 02 678,76

Respon-
sável pela 
Manuten-
ção Ope-
racional 
do Serviço 
de Sane-
amento 
Básico – 
SSB

Responsável 
pela manuten-
ção operacional 
e fiscalização 
dos serviços de 
Saneamento 
Básico – SSB, 
notadamente os 
relacionados ao 
abastecimento de 
água.

01 06 342,55

GERÊNCIA 
DE SAÚDE

Direção 
de Pro-
gramas de 
Saúde

Dirigir os 
programas de 
saúde pública, 
especialmente 
aqueles voltados 
à ações e servi-
ços preventivos 
e de saneamento 
básico.

FG

01 02 678,76

Respon-
sável pela 
Vigilância 
Sanitária

Responsável pelo 
exercício precí-
puo da vigilância 
sanitária, con-
forme as normas 
pertinentes.

01 03 605,88

ANEXO VI

SUBSÍDIOS ESTABELECIDOS PELA
LEI MUNICIPAL Nº 398, de 27 de junho de 2008.

Assis-
tente

Assistente de Gabinete, atri-
buições previstas no art. 22, 
desta lei.

01 C.C 03 1.332,16

TOTAL 31

ANEXO V

A N E X O IV da Lei Complementar nº 41, de 08 de abril de 2011.

FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Vinculação, Identificação, Atribuições e Remuneração.

ÓRGÃO 
DE VIN-
CULAÇÃO

IDENTI-
FICAÇÃO 
DA FUN-
ÇÃO DE 
CONFIAN-
ÇA

ATRIBUIÇÕES PADRÃO
N° DE 
VAGAS NÍVEL

VALOR 
R$

GABINE-
TE DO 
PREFEITO 
E VICE

Secretário 
da Junta 
do Serviço 
Militar

Responsável pelo 
exercício das 
atribuições da 
Junta do Serviço 
Militar, presidida 
pelo Prefeito 
Municipal, nos 
termos da legisla-
ção específica.

FG 01 04 507,49

GERÊN-
CIA DE 
ADMINIS-
TRAÇÃO E 
FINANÇAS

Respon-
sável pela 
Contabi-
lidade da 
Câmara 
de Verea-
dores

Executar, com 
responsabilida-
de técnica, nos 
termos da lei, os 
serviços de con-
tabilidade pública 
da Câmara de 
Vereadores, com 
formação em 
contabilidade e 
registro no CRC/
SC.

FG

01 01 1.128,60

Respon-
sável pela 
Unidade 
Conve-
niada da 
Secretaria 
de Estado 
da Fazen-
da

Responsável pela 
coordenação 
dos serviços 
decorrentes de 
Convênio com 
a Secretaria 
de Estado da 
Fazenda, no ca-
dastramento dos 
produtores rurais 
e no controle da 
distribuição e 
retorno as Notas 
Fiscais de Pro-
dutor Rural, e de 
outras atribuições 
previstas no 
mencionado ter-
mo de convênio.

01 04 507,49
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Registrado e publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações

Processo DE Licitação Nº 005/2012 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2012 -
Modalidade: PREGÃO nº 003/2012

O Município de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, torna pú-
blico, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto 
o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão, na forma pre-
sencial, objetivando a compra, de forma parcelada de Medicamen-
tos Genéricos ou Éticos e Material de Consumo para utilização e 
distribuição nas Unidades de Saúde, consoante disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, no que couber, com 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e de conformidade 
com as normas elencadas neste Edital. E que estará recebendo os 
envelopes contendo a proposta de preços e aqueles dos documen-
tos de habilitação, até à 09:00 horas, do dia 29 de março de 2012, 
em sessão pública, na mesma dirigida por pregoeiro designado, 
promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administra-
ção Municipal. Íntegra do Edital e informações, pelo telefone (49) 
3455-9022 e na internet, no site http://www.altobelavista.sc.gov.
br. Alto Bela Vista (SC), em 16 de março de 2012. Sérgio Luiz Sch-
mitz- Prefeito Municipal.

Antônio Carlos

Prefeitura

Lei Nº 1.375/2012
LEI Nº 1.375/2012
Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao Programa BA-
DESC CIDADES e tomar empréstimo junto ao BADESC - AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE SANTA CATARINA S/A e dá outras providências.

PEDRO PAULO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício, no 
uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes 
do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a 
seguinte Lei:
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa 
BADESC CIDADES.

Art. 2º A adesão ao Programa BADESC CIDADES propiciará o 
aporte de recursos ao Município para financiamento de pavimen-
tação asfáltica do sistema viário.

Art. 3º Para atendimento das necessidades financeiras do progra-
ma de investimentos mencionados no artigo 2º fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - Agência 
de Fomento de Santa Catarina S/A, com recursos do Programa 
BADESC CIDADES, até o montante de R$1.000.000,00 (Um milhão 
de reais).

Parágrafo único - Em garantia aos empréstimos estabelecidos nes-
te Artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vincula-
ção de quotas partes do ICMS e/ou FPM, até o limite do valor do 
financiamento.

AGENTE POLÍTICO VALOR DO SUBSÍDIO
Prefeito Municipal 7.614,66
Vice-Prefeito Municipal 3.807,33

Decreto Nº 1488, de 06 de Março de 2012.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE VAGA NO CONCURSO 02/2011, 
DA PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei; e

Considerando encontrar-se em vigor o Concurso Público nº 
02/2011, para o provimento de cargos efetivos no Município;
Considerando a abertura de 01 (uma) vaga para o cargo de Pro-
fessor II, Educação Física, já provida pelo Município;
Considerando a justificativa da Gerente de Educação para suprir a 
necessidade, pela grande demanda de alunos na rede Municipal;
Considerando por fim, o disposto no Inciso IV do Art. 37 da Cons-
tituição Federal;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto mais uma vaga (2ª) para o Cargo de Professor 
II Educação Física no Concurso 02/2011; da prefeitura Municipal 
de Alto Bela Vista.

Art. 2º As despesas decorrentes da Execução do Presente Decreto 
correrão por conta do orçamento geral do Município.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 06 de 
março de 2012.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações

Decreto Nº 1490 , de 06 de Março de 2012.
DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO PARA RESPONDER COMO RES-
PONSÁVEL PELA GERENCIA DE SAÚDE.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal, de Alto Bela Vista, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, e

RESOLVE:
Art. 1º. Designar o Sr. EDSON STECKLING , ocupante do Cargo de 
provimento em Comissão de Coordenador de Saúde, para respon-
der como RESPONSÁVEL PELA GERENCIA DE SAÚDE E GESTÃO 
do Município no período de 06 de Março de 2012 á 20 de março de 
2012 , em substituição ao servidor DALIR ANTONIO SCHIOCHET, 
em gozo de férias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 06 de 
Março de 2012.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal
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Extrato DE 2º Termo Aditivo AO Contrato Nº 
004/2012
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2012; Origem: Pro-
cesso Licitatório nº. 003/2012. Contratante: Prefeitura Munici-
pal de Antônio Carlos/SC. Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico 
ME; Objeto: aditivar o valor do presente contrato, que consiste 
na aquisição de Peças e Serviços de Mão de Obra para revisar e 
recuperar partes danificadas da frota de veículos da Secretaria 
de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, 
conforme pedido constante em anexo no processo licitatório nº. 
003/2012 - Pregão Presencial nº. 003/2012; Valor do Aditivo: R$ 
195,00 (Cento e noventa e cinco reais); Valor do Contrato Aditiva-
do: R$ 33.142,52 (Trinta e três mil cento e quarenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos).

Antônio Carlos, 16 de Março de 2012.
PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Em Exercício

Arroio Trinta

Prefeitura

Lei Nº 1578, DE 16/03/2012.
LEI Nº 1578, DE 16/03/2012.
Dispõe Sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, e dá 
outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito do Município de Arroio Trinta. Faço 
saber a todos os habitantes do Município de Arroio Trinta, que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - A política municipal de saneamento básico reger-se-á 
pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e das normas 
administrativas dela decorrentes, disciplinando as diretrizes, o pla-
nejamento, a execução e a fiscalização das ações, obras e serviços 
de saneamento básico no Município.

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: ações técnicas e socioeconômicas que ob-
jetivam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, com-
preendendo o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento públi-
co de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-es-
truturas e instalações operacionais de coleta, transporte, trata-
mento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde 
as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de ativi-
dades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, trans-
porte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico 
e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 

Art. 4º Para dar continuidade ao Programa BADESC CIDADES, 
o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários 
dos anos subseqüentes, as dotações necessárias a formação do 
Programa, bem como para cumprimento dos compromissos com 
encargos dos empréstimos tomados.

Art. 5º Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 3º 
desta Lei, o Município pagará encargos máximos de 9% (nove por 
cento) ao ano, acrescido da taxa de juros de longo prazo - TJLP, 
ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Art. 7º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 13 de março de 2012.
PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 210/2012.
PORTARIA Nº 210/2012.
Prorroga Contratação Temporaria.

PEDRO PAULO DOS SANTOS - Prefeito em Exercicio de Antônio 
Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 
1068/2006,

Resolve:
Artigo 1º - Prorrogar, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA, de JEFFER-
SON DAVI PEREIRA, no Cargo de MEDICO - 20H, a partir de 16 de 
março de 2012 a 16 de março de 2013, e/ou até a realização de 
Concurso Público.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 16 de março de 2012.
PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito em Exercicio

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 16 de 
março de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Extrato DE 1º Termo Aditivo AO Contrato Nº 
025/2012
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 025/2012; Origem: Pro-
cesso Licitatório nº. 016/2012 - Carta Convite nº. 001/2012. Con-
tratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Contratada: 
Pauli Engenharia, Construtora e Incorporadora Ltda; Objeto: aditi-
var o valor do presente contrato, que consiste na execução de ser-
viços de pavimentação e drenagem com fornecimento de material 
e mão de obra na Rua José Luiz Hoffmann do Município de Antônio 
Carlos-SC; Valor do Aditivo: R$ 2.623,00 (Dois mil seiscentos e 
vinte e três reais); Valor do Contrato Aditivado: R$ 99.231,20 (No-
venta e nove mil duzentos e trinta e um reais e vinte centavos).

Antônio Carlos, 16 de Março de 2012.
PEDRO PAULO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Em Exercício
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Parágrafo único - A utilização de recursos hídricos na prestação de 
serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição 
ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outor-
ga de direito de uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais.

Art. 4º - Não constitui serviço público a ação de saneamento exe-
cutada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não 
dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações 
e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, in-
cluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.

Art. 5º - Os resíduos originários de atividades comerciais, indus-
triais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja 
atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser con-
siderado resíduo sólido urbano.

§ 1º - O Município poderá adotar a logística reversa em relação 
aos resíduos sólidos.

§ 2º - Observado o disposto no parágrafo anterior, os resíduos só-
lidos deverão ser reaproveitados em produtos na forma de novos 
insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, cabendo:
I - ao consumidor:
a) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resí-
duos sólidos gerados, atentando para práticas que possibilitem a 
redução de sua geração; e
b) após a utilização do produto, disponibilizar adequadamente os 
resíduos sólidos reversos para coleta;
II - ao Município, como titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos:
a) adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os re-
síduos sólidos reversos oriundos dos serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos;
b) articular com os geradores dos resíduos sólidos a implementa-
ção da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos 
resíduos sólidos reversos, oriundos dos serviços de limpeza urba-
na; e
c) disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos 
e dar destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos;
III - ao fabricante e ao importador de produtos:
a) recuperar os resíduos sólidos, na forma de novas matérias-
primas ou novos produtos em seu ciclo ou em outros ciclos pro-
dutivos;
b) desenvolver e implementar tecnologias que absorva ou elimine 
de sua produção os resíduos sólidos reversos;
c) disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos 
aos revendedores, comerciantes e distribuidores, e dar destinação 
final ambientalmente adequada aos rejeitos;
d) garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o 
fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos; e
e) disponibilizar informações sobre a localização dos postos de 
coleta dos resíduos sólidos reversos e divulgar, por meio de cam-
panhas publicitárias e programas, mensagens educativas de com-
bate ao descarte inadequado; e
IV - aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos:
a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma 
ambientalmente segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos 
produtos revendidos, comercializados ou distribuídos;
b) disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos 
aos consumidores; e
c) informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos re-
versos e seu funcionamento.

§ 3º - A instituição da logística reversa tem por objetivo:
I - promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos 
gerados seja direcionado para a sua cadeia produtiva ou para ca-
deias produtivas de outros geradores;
II - reduzir a poluição e o desperdício de materiais associados à 

atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drena-
gem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou re-
tenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
II - salubridade ambiental: estado de qualidade ambiental capaz 
de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças veiculadas 
pelo meio ambiente e de promover as condições ecológicas fa-
voráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da população 
urbana e rural;
III - gestão associada: associação voluntária de Entes federados, 
por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme dis-
posto no art. 241 da Constituição Federal;
IV - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os 
domicílios ocupados ao saneamento básico;
V - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantem à sociedade informações, representações técnicas e 
participações nos processos de formulação de políticas, de pla-
nejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico;
VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador 
atende a 2 (dois) ou mais titulares;
VII - subsídios: instrumento econômico de política social para ga-
rantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especial-
mente para populações e localidades de baixa renda;
VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, po-
voados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
IX - consumo sustentável: consumo de bens e serviços, de forma 
a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhor 
qualidade de vida, sem comprometer o atendimento das necessi-
dades e aspirações das gerações futuras;
X - destinação final ambientalmente adequada: técnica de des-
tinação ordenada de rejeitos, segundo normas operacionais es-
pecíficas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança, minimizando os impactos ambientais adversos;
XI - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico 
e social, caracterizada por um conjunto de ações, procedimentos 
e meios, destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos 
aos seus geradores para que sejam tratados ou reaproveitados em 
novos produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, visando a não geração de rejeitos;
XII - reutilização: processo de reaplicação dos resíduos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-química;
XIII - manejo de resíduos: conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, com vistas a operacionalizar a coleta, o transbordo, 
o transporte, o tratamento dos resíduos e a disposição final am-
bientalmente adequada de rejeitos;
XIV - limpeza urbana: o conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, pelo Município, relativa aos serviços de varrição 
de logradouros públicos, limpeza de dispositivos de drenagem de 
águas pluviais, limpeza de córregos e outros serviços, tais como 
poda, capina, raspagem e roçada, bem como o acondicionamento 
e coleta dos resíduos provenientes destas atividades;
XV - tecnologias ambientalmente saudáveis: tecnologias de pre-
venção, diminuição ou eliminação de resíduos ou poluentes, pro-
piciando à redução de desperdícios, a conservação de recursos 
naturais, a diminuição ou eliminação de substâncias tóxicas pre-
sentes em matérias-primas ou produtos auxiliares, a redução da 
quantidade de resíduos gerados por processos e produtos e, con-
seqüentemente, a redução de poluentes lançados para o ar, solo 
e águas;
XVI - tratamento ou reciclagem: processo de transformação dos 
resíduos, dentro de padrões e condições estabelecidas pelo órgão 
ambiental, que envolve a alteração de suas propriedades físicas, 
físico-químicas ou biológicas, tornando-os novos produtos, na for-
ma insumos, ou em rejeito.

Art. 3º - Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 
saneamento básico.
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IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde 
pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e re-
gional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, 
de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de rele-
vante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capa-
cidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções gradu-
ais e progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informa-
ções e processos decisórios institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão efi-
ciente dos recursos hídricos.

Seção III
Dos Objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico

Art. 8º - A Política Municipal de Saneamento Básico visará:
I - contribuir para o desenvolvimento local, a redução das desi-
gualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a inclu-
são social;
II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação 
e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas 
ocupadas por populações de baixa renda; proporcionar condições 
adequadas de salubridade ambiental as populações tradicionais, 
com soluções compatíveis com suas características socioculturais; 
III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental 
as populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas 
características socioculturais;
IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental 
às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados;
V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administra-
dos pelo poder público dê-se segundo critérios de promoção da 
salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo 
e de maior retorno social;
VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regu-
lação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento bá-
sico;
VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sus-
tentação econômica e financeira dos serviços de saneamento bá-
sico, com ênfase na cooperação federativa;
VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento 
básico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das 
ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de 
sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de 
recursos humanos, contempladas as especificidades locais;
IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção 
de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gera-
dos de interesse para o saneamento básico;
X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação 
e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento 
básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as nor-
mas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do 
solo e à saúde.

Seção IV
Das Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico

Art. 9º - São diretrizes da política municipal de saneamento básico:
I - prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e 
territorial no acesso ao saneamento básico;
II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de 

geração de resíduos sólidos;
III - proporcionar maior incentivo à substituição dos insumos por 
outros que não degradem o meio ambiente;
IV - compatibilizar interesses conflitantes entre os agentes econô-
micos, ambientais, sociais, culturais e políticos;
V - promover o alinhamento entre os processos de gestão empre-
sarial e mercadológica com os de gestão ambiental, com o objeti-
vo de desenvolver estratégias sustentáveis;
VI - estimular a produção e o consumo de produtos derivados de 
materiais reciclados e recicláveis; e
VII - propiciar que as atividades produtivas alcancem marco de 
eficiência e sustentabilidade.

§ 4º - Os resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de lim-
peza urbana, em conformidade com o disposto no artigo 6º desta 
Lei, deverão ser disponibilizados pelo Município em instalações 
ambientalmente adequadas e seguras, para que seus geradores 
providenciem o retorno para seu ciclo ou outro ciclo produtivo.

§ 5º - O responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos poderá cobrar pela coleta, armazena-
mento e disponibilização dos resíduos sólidos reversos.

§ 6º - Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o 
responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos poderá priorizar a contratação de organizações 
produtivas de catadores de materiais recicláveis formadas por pes-
soas físicas de baixa renda.

§ 7º - A implementação da logística reversa dar-se-á nas cadeias 
produtivas, conforme estabelecido em regulamento.

§ 8º - A regulamentação priorizará a implantação da logística re-
versa nas cadeias produtivas, considerando a natureza do impacto 
à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos sólidos gerados, 
bem como os efeitos econômicos e sociais decorrentes de sua 
adoção.

Art. 6º - Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas 
seguintes atividades:
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na 
alínea “c” do inciso I do “caput” do art. 2º desta Lei;
II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, 
inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos re-
lacionados na alínea “c” do inciso I do “caput” do art. 2º desta Lei;
III - de varrição de praças, áreas e logradouros públicos, limpeza 
de dispositivos de drenagem de águas pluviais, limpeza de córre-
gos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem e roçada, 
bem como o acondicionamento e coleta dos resíduos provenientes 
destas atividades.

Seção II
Dos Princípios da Política Municipal de Saneamento Básico

Art. 7º - A Política Municipal de Saneamento Básico tem por objeti-
vo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, com base nos seguintes princípios:
I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as 
atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 
saneamento básico, propiciando à população o acesso na confor-
midade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações 
e resultados; - abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de for-
mas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urba-
na e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas 
à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
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a) determinado condomínio;
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por 
população de baixa renda, onde outras formas de prestação apre-
sentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a 
capacidade de pagamento dos usuários;
II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 
6 de abril de 2005.

§ 2° - A autorização prevista no inciso I do § 1o deste artigo deve-
rá prever a obrigação de transferir ao Município os bens vinculados 
aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos 
cadastros técnicos.

Art. 13 - São condições de validade dos contratos que tenham por 
objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da prestação universal e integral dos servi-
ços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico;
III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios 
para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designa-
ção da entidade de regulação e de fiscalização;
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre 
o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 
contrato.

§ 1° - Os planos de investimentos e os projetos relativos ao con-
trato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de sanea-
mento básico.

§ 2° - Nos casos de serviços prestados mediante contratos de 
concessão ou de programa, as normas previstas no inciso III do 
“caput” deste artigo deverão prever:
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os 
respectivos prazos e a área a ser atendida;
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais 
de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso 
racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em 
conformidade com os serviços a serem prestados;
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabele-
cidas;
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-fi-
nanceiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, in-
cluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios;
V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamen-
to, regulação e fiscalização dos serviços;
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

§ 3° - Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem 
as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às infor-
mações sobre os serviços contratados.

§ 4° - Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do 
“caput” e nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto 
de municípios por ela abrangidos.

Art. 14 - Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais 
de um prestador execute atividade interdependente com outra, 
a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá 
entidade única encarregada das funções de regulação e de fisca-
lização.

§ 1° - A entidade de regulação definirá, pelo menos:
I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regula-
ridade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes 
prestadores envolvidos;

modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e 
a eficácia;
III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos ser-
viços;
IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimen-
to social no planejamento, implementação e avaliação das suas 
ações de saneamento básico;
V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e 
de saúde pública;
VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional;
VII - garantia de meios adequados para o atendimento da popu-
lação rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções 
compatíveis com suas características econômicas e sociais pecu-
liares;
VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à ado-
ção de tecnologias apropriadas e à difusão dos conhecimentos 
gerados;
IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, 
levando em consideração fatores como nível de renda e cobertura, 
grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade 
hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais;
X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para 
o planejamento de suas ações;
XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços co-
muns a Municípios, mediante mecanismos de cooperação entre 
Entes federados;
XII - educação ambiental.

Seção V
Do Exercício da Titularidade

Art. 10 - O Município, ouvido o Conselho Municipal de Saneamento 
Básico poderá delegar a organização, a regulação, a fiscalização 
e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, nos 
termos do art. 241 da Constituição Federal, da Lei nº 11.107, de 
6 de abril de 2005, e da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 11 - O Município executará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto:
I - elaborar o plano de saneamento básico, nos termos desta Lei;
- prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e defi-
nir o órgão ou entidade responsável pela sua regulação e fiscaliza-
ção, bem como os procedimentos de sua atuação; II - prestar di-
retamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o órgão 
ou entidade responsável pela sua regulação e fiscalização, bem 
como os procedimentos de sua atuação;
III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial 
à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de 
água para abastecimento público, observadas as normas nacionais 
relativas à potabilidade da água;
IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do in-
ciso V do “caput” do art. 2o desta Lei;
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, arti-
culado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento;
VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por 
indicação da entidade reguladora, nos casos e condições previstos 
em lei e nos documentos contratuais.

Art. 12 - A prestação de serviços públicos de saneamento básico 
por entidade que não integre a administração direta ou indireta 
do município depende da celebração de contrato, sendo vedada a 
sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros 
instrumentos de natureza precária.

§ 1° - Excetuam-se do disposto no “caput” deste artigo:
I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o po-
der público, nos termos de lei, autorizar para usuários organizados 
em cooperativas ou associações, desde que se limitem a:
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estudos fornecidos pelos prestadores.

Art. 17 - A prestação regionalizada de serviços públicos de sanea-
mento básico poderá ser realizada por:
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio públi-
co, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual ou 
municipal, na forma da legislação;
II - empresa a que se tenham concedido os serviços.

Art. 18 - O serviço regionalizado de saneamento básico poderá 
obedecer a plano de saneamento básico elaborado para o conjun-
to de Municípios atendidos.

Art. 19 - Os prestadores que atuem em mais de um Município ou 
que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes 
em um mesmo Município manterão sistema contábil que permita 
registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de 
cada serviço em cada um dos Municípios atendidos.

Parágrafo único - A entidade de regulação deverá instituir regras e 
critérios de estruturação de sistema contábil e do respectivo plano 
de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição 
de custos dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas nesta Lei.

Seção VII
Da Regulação e Fiscalização

Art. 20 - O exercício da função de regulação atenderá aos seguin-
tes princípios:
I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira da entidade reguladora;
II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das de-
cisões.

Art. 21 - São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos 
serviços e para a satisfação dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada 
a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de de-
fesa da concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 
que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 
e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos 
ganhos de produtividade. e eficácia dos serviços e que permitam 
a apropriação social dos ganhos de produtividade. e eficácia dos 
serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de pro-
dutividade.

Art. 22 - A entidade reguladora editará normas relativas às dimen-
sões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que 
abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos servi-
ços e os respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedi-
mentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e 
certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de partici-
pação e informação;

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos 
subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e 
entre os diferentes prestadores envolvidos;
III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os dife-
rentes prestadores dos serviços;
IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a 
inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros 
créditos devidos, quando for o caso;
V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem 
em mais de um Município.

§ 2° - O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços 
a que se refere o “caput” deste artigo deverá conter cláusulas que 
estabeleçam pelo menos:
I - as atividades ou insumos contratados;
II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de aces-
so às atividades ou insumos;
III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de 
amortização de investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;
IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e 
gestão operacional das atividades;
V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tari-
fas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato;
VI - as condições e garantias de pagamento;
VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a 
sub-rogação;
VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão 
administrativas unilaterais;
IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de 
inadimplemento;
X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação 
e fiscalização das atividades ou insumos contratados.

§ 3° - Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2o 
deste artigo a obrigação do contratante de destacar, nos docu-
mentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos 
serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arre-
cadação e entrega dos valores arrecadados.

§ 4° - No caso de execução mediante concessão de atividades 
interdependentes a que se refere o “caput” deste artigo, deverão 
constar do correspondente edital de licitação as regras e os valo-
res das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais 
prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento.

Seção VI
Da Prestação Regionalizada

Art. 15 - A prestação regionalizada de serviços públicos de sanea-
mento básico é caracterizada por:
I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contí-
guos ou não;
II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusi-
ve de sua remuneração;
III - compatibilidade de planejamento.

Art. 16 - Na prestação regionalizada de serviços públicos de sane-
amento básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão 
ser exercidas:
I - por órgão ou entidade de Ente da Federação a que o Municí-
pio tenha delegado o exercício dessas competências por meio de 
convênio de cooperação entre Entes da Federação, obedecido ao 
disposto no art. 241 da Constituição Federal;
II - por consórcio público de direito público integrado pelos Muni-
cípios titulares dos serviços.

Parágrafo único - No exercício das atividades de planejamento dos 
serviços a que se refere o “caput” deste artigo, o Município poderá 
receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em 
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dos serviços.

Seção VIII
Dos Aspectos Econômicos e Sociais

Art. 28 - Os serviços públicos de saneamento básico terão a sus-
tentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que pos-
sível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferen-
cialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que pode-
rão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos 
conjuntamente;
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: 
taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o 
regime de prestação do serviço ou de suas atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, 
inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do 
serviço ou de suas atividades.

§ 1º - Observado o disposto nos incisos I a III do “caput” deste 
artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os 
serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relaciona-
das à saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa ren-
da aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos inves-
timentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do 
serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em 
regime de eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores 
dos serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, com-
patíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segu-
rança na prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

§ 2° - Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários 
para os usuários e localidades que não tenham capacidade de 
pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo in-
tegral dos serviços.

Art. 29 - Observado o disposto no art. 28 desta Lei, a estrutura 
de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento 
básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades 
crescentes de utilização ou de consumo;
II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, 
visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da 
saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor 
renda e a proteção do meio ambiente;
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em 
quantidade e qualidade adequadas;
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em 
períodos distintos; e
VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 30 - Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e 
localidades de baixa renda, dependendo das características dos 
beneficiários e da origem dos recursos, serão:
I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indire-
tos, quando destinados ao prestador dos serviços;
II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, 
quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclu-
sive por meio de subvenções;
III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de 

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racio-
namento.

§ 1º - A regulação de serviços públicos de saneamento básico 
poderá ser delegada pelo Município a qualquer entidade regula-
dora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explici-
tando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a 
abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes 
envolvidas.

§ 2º - As normas a que se refere o “caput” deste artigo fixarão 
prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários 
as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações 
relativas aos serviços.

§ 3º - As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar 
conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessa-
do, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores 
dos serviços.
Art. 23 - Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos ser-
viços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento 
por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições 
legais, regulamentares e contratuais.

Art. 24 - Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada 
dos serviços, os Municípios poderão adotar os mesmos critérios 
econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de 
abrangência da associação ou da prestação.

Art. 25 - Os prestadores de serviços públicos de saneamento bá-
sico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e in-
formações necessárias para o desempenho de suas atividades, na 
forma das normas legais, regulamentares e contratuais.

§ 1º - Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o 
“caput” deste artigo aquelas produzidas por empresas ou profis-
sionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e 
equipamentos específicos.

§ 2º - Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços 
de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para 
a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta admi-
nistração de subsídios.

Art. 26 - Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estu-
dos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à re-
gulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e 
deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso 
qualquer do povo, independentemente da existência de interesse 
direto.

§ 1º - Excluem-se do disposto no “caput” deste artigo os docu-
mentos considerados sigilosos em razão de interesse público rele-
vante, mediante prévia e motivada decisão.

§ 2º - A publicidade a que se refere o “caput” deste artigo deverá 
se efetivar, preferencialmente, por meio de site mantido na rede 
mundial de computadores - internet.

Art. 27 - É assegurado aos usuários de serviços públicos de sa-
neamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e 
contratuais:
I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;
II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penali-
dades a que podem estar sujeitos;
III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento 
ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva 
entidade de regulação;
IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação 
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V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de 
água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente no-
tificado.

§ 1º - As interrupções programadas serão previamente comunica-
das ao regulador e aos usuários.

§ 2º - A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do 
“caput” deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, 
não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

§ 3º - A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por 
inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educa-
cionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial 
de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a pra-
zos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção 
da saúde das pessoas atingidas.

Art. 37 - Desde que previsto nas normas de regulação, grandes 
usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos ser-
viços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regu-
lador.

Art. 38 - Os valores investidos em bens reversíveis pelos presta-
dores constituirão créditos perante o Município, a serem recupera-
dos mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas 
regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada a 
legislação pertinente às sociedades por ações.

§ 1º - Não gerarão crédito perante o Município os investimentos 
feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de 
exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imo-
biliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais 
voluntárias.

§ 2º - Os investimentos realizados, os valores amortizados, a de-
preciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e 
certificados pela entidade reguladora.

§ 3º - Os créditos decorrentes de investimentos devidamente cer-
tificados poderão constituir garantia de empréstimos aos delega-
tários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de 
saneamento objeto do respectivo contrato.

Seção IX
Dos Aspectos Técnicos

Art. 39 - A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos 
de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles 
relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários 
e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de 
acordo com as normas regulamentares e contratuais.

Art. 40 - O licenciamento ambiental de unidades de tratamento 
de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos processos de 
tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de al-
cançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação 
ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários.

§ 1º - A autoridade ambiental competente estabelecerá procedi-
mentos simplificados de licenciamento para as atividades a que se 
refere o “caput” deste artigo, em função do porte das unidades e 
dos impactos ambientais esperados.

§ 2º - A autoridade ambiental competente estabelecerá metas 
progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de 
tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes 
dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis pre-
sentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento 

gestão associada e de prestação regional.

Art. 31 - As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço 
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urba-
nos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos 
coletados e poderão considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem 
ser neles edificadas; III - o peso ou o volume médio coletado por 
habitante ou por domicílio.

Art. 32 - A cobrança pela prestação do serviço público de drena-
gem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em 
cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a exis-
tência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água 
de chuva, bem como poderá considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser 
neles edificadas.

Art. 33 - Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamen-
to básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 
(doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares 
e contratuais.

Art. 34 - As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das 
condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e 
poderão ser:
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtivi-
dade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;
II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não 
previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, 
que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ 1° - As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas res-
pectivas entidades reguladoras, ouvido o Município, os usuários e 
os prestadores dos serviços.

§ 2° - Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução 
à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de 
antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

§ 3° - Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base 
em indicadores de outras empresas do setor.

§ 4° - A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de 
serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não 
previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos 
da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 35 - As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, de-
vendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com ante-
cedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

Parágrafo único - A fatura a ser entregue ao usuário final deverá 
obedecer à modelo estabelecido pela entidade reguladora, que 
definirá os itens e custos que deverão estar explicitados.

Art. 36 - Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas 
seguintes hipóteses:
I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas 
e bens;
II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de 
qualquer natureza nos sistemas;
III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de 
leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado 
a respeito;
IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou ou-
tra instalação do prestador, por parte do usuário; e
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IV - Plano Municipal de Saneamento Básico;
V - Fundo Municipal de Saneamento Básico;
VI - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico.

Seção II
Do Conselho Municipal de Saneamento Básico

Art. 46 - Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Bá-
sico, órgão de composição paritária, com representação do Poder 
Público e entidades não governamentais ligadas ao saneamento, 
constituído pelos seguintes membros:
I - Representantes governamentais, das seguintes Unidades Ad-
ministrativas:
a) Gabinete do Prefeito Municipal;
b) Secretaria de Planejamento;
c) Secretaria da Saúde;
d) Secretaria da Educação;
g) Secretaria de Obras;
II - Representantes de entidades não governamentais, contem-
plando:
a) Representante das empresas prestadoras de serviço, via con-
tratos ou convênios;
b) Representante de Organizações não governamentais ambien-
tais;
c) Representante de entidades empresariais;
d) Representante dos Clubes de Serviço; e
e) Representante das Instituições de Ensino Superior existente na 
região.

§ 1º - O exercício das funções de membro do Conselho Municipal 
de Saneamento Básico e de sua Secretaria Executiva não será 
remunerado, a qualquer título, sendo considerado serviço de rele-
vância social para o Município.

§ 2º - O mandato dos conselheiros não-governamentais será de 
dois anos, permitida a recondução.

§ 3º - O Presidente será eleito entre os membros do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico.

Art. 47 - A estrutura do Conselho Municipal de Saneamento Básico 
compreenderá o Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas ativida-
des e funcionamento serão definidos em seu Regimento Interno.

Parágrafo único - A Secretaria Executiva será exercida pelo Presi-
dente e por um Secretário Executivo, eleito entre os membros do 
Conselho Municipal.

Seção III
Da Conferência e do Fórum Municipal de Saneamento Básico

Art. 48 - A Conferência Municipal de Saneamento Básico será con-
vocada com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saneamento básico em localidades e bairros.

Art. 49 - O Fórum Municipal de Saneamento Básico visa a avalia-
ção integrada do Saneamento Básico a fim de propor diretrizes 
para a adequação e atualização da Política Municipal e do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.

§ 1º - O primeiro Fórum será convocado pelo Chefe do Poder 
Executivo em até cento e oitenta (180) dias após a publicação 
desta Lei, e as demais a cada período máximo de dois anos, por 
convocação do Conselho Municipal de Saneamento Básico.

§ 2º - A representação dos usuários na Conferência Municipal de 
Saneamento Básico será paritária em relação ao conjunto dos de-
mais segmentos.

das populações e usuários envolvidos.

Art. 41 - Ressalvadas as disposições em contrário das normas do 
Município, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 
edificação permanente urbana será conectada às redes públicas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis 
e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos 
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1º - Na ausência de redes públicas de saneamento básico, se-
rão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de 
afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas 
as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos res-
ponsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídri-
cos.

§ 2º - A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abas-
tecimento de água não poderá ser também alimentada por outras 
fontes.

Art. 42 - Em situação crítica de escassez ou contaminação de re-
cursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada 
pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador po-
derá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo 
de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio fi-
nanceiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I
Da Composição e dos Instrumentos

Art. 43 - A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para 
execução das ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de 
Saneamento Básico, definido como o conjunto de agentes institu-
cionais que no âmbito das respectivas competências, atribuições, 
prerrogativas e funções, integram-se, de modo articulado e coo-
perativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias 
e execução das ações de saneamento básico.

Art. 44 - O Sistema Municipal de Saneamento Básico, constituído 
pelos órgãos e entidades responsáveis pelo saneamento básico no 
Município, fica assim estruturado:
I - Conselho Municipal de Saneamento Básico , órgão colegiado 
deliberativo e consultivo, de nível estratégico superior do Sistema 
Municipal de Saneamento Básico, com a finalidade de assessorar, 
estudar e propor ao Chefe do Poder Executivo, diretrizes de po-
líticas governamentais para o saneamento básico e deliberar, no 
âmbito de sua competência, sobre normas e padrões pertinentes 
ao saneamento básico;
II - Órgão Gestor: órgão municipal, com a finalidade de planejar, 
coordenar, supervisionar e controlar a política e as diretrizes go-
vernamentais fixadas para o saneamento básico;
III - Órgão de Regulação: órgão municipal ou intermunicipal, com 
a finalidade de promover a regulação e a fiscalização dos serviços 
de saneamento básico;
IV - Órgãos Executores: órgãos e entidades municipais respon-
sáveis pelos serviços de saneamento básico, com a finalidade de 
executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais 
fixadas para o saneamento básico, pela execução de programas, 
projetos e pelo controle e avaliação das atividades de saneamento 
básico.

Art. 45 - O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto 
dos seguintes instrumentos:
I - Conselho Municipal de Saneamento Básico;
II - Conferência Municipal de Saneamento Básico;
III - Fórum Municipal de Saneamento Básico
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previsto nesta Lei.

§ 1º - Constitui receita do Fundo Municipal de Saneamento Básico:
I - recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;
II - transferências financeiras da União ou do Estado, destinadas 
a execução de planos e programas decorrentes da implementação 
da política e do plano municipal de saneamento básico;
III - recursos provenientes de doações, convênios, termos de co-
operação ou subvenções, contribuições em dinheiro, valores, bens 
móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas ou jurí-
dicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como 
remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio;
V - recursos resultantes da aplicação de penalidades pertinentes 
ao saneamento básico, administrativas e judiciais;
VI - receitas dos serviços de saneamento básico, exceto aquelas 
auferidas por autarquia municipal ou consórcio público, ou da re-
muneração de concessões, permissões ou delegações efetivadas 
pelo titular;
VII - outros recursos.

§ 2º - As despesas do Fundo Municipal de Saneamento Básico se-
rão ordenadas pelo Secretário Municipal da Unidade Administrati-
va ao qual esteja vinculado, observando-se as diretrizes aprovadas 
pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.

§ 3º - A supervisão do Fundo Municipal será exercida pelo Conse-
lho Municipal de Saneamento Básico na forma da legislação pró-
pria e, em especial, pelo recebimento sistemático de relatórios, 
balanços e informações que permitam o acompanhamento das 
atividades, da execução do orçamento anual e da programação 
financeira.

§ 4º - O Fundo especial de que trata este artigo substitui e su-
cederá de pleno direito o Fundo Municipal de Investimentos em 
Saneamento Ambiental - FUNSAN, criado pela Lei nº 3.218, de 
22/12/2003.

§ 5º - O produto dos recolhimentos financeiros será depositado 
em conta especial e poderão ser aplicados no mercado financeiro 
ou de capitais de maior rentabilidade, em agência de banco oficial, 
sendo que tanto o capital como os rendimentos somente poderão 
ser usados para as finalidades específicas deste Fundo Municipal.

§ 6º - O Orçamento e a Contabilidade do Fundo Municipal de Sa-
neamento Básico obedecerão às normas e princípios estabelecidos 
pela Lei n° 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000, bem como 
as portarias e instruções normativas da Secretaria do Tesouro Na-
cional e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

§ 7º - A escrituração do Fundo Municipal de Saneamento Básico 
será executada pela Contabilidade Geral do Município e o plano de 
contas manterá consonância com a contabilidade pública.

Seção VI
Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico

Art. 52 - Fica instituído o Sistema Municipal de Informações em 
Saneamento Básico, com os objetivos de:
I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico;
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações re-
levantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços 
públicos de saneamento básico;
III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência 
e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico.

Parágrafo único - As informações do Sistema Municipal são públi-
cas e acessíveis a todos, devendo ser disponibilizadas por meio de 

§ 3º - A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá sua 
organização e normas de funcionamento definidas em regimento 
próprio.

Seção IV
Do Plano Municipal de Saneamento Básico

Art. 50 - A prestação de serviços públicos de saneamento básico 
observará o plano municipal, que poderá ser específico para cada 
serviço, o qual abrangerá, no mínimo: diagnóstico da situação e 
de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconô-
micos e apontando as causas das deficiências detectadas;
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de 
vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológi-
cos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 
deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a uni-
versalização, admitidas soluções graduais e progressivas, obser-
vando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os obje-
tivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos 
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, iden-
tificando possíveis fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 
eficiência e eficácia das ações programadas.

§ 1º - O plano municipal de saneamento básico deverá ser com-
patível com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem 
inseridos.

§ 2º - O plano municipal de saneamento básico deve ser elabora-
do com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado anualmente e re-
visado periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 
anteriormente à elaboração ou revisão do Plano Plurianual.

§ 3º - Será assegurada ampla divulgação das propostas do plano 
de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclu-
sive com a realização de audiências ou consultas públicas.

§ 4º - A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa 
o cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento 
básico em vigor à época da delegação.

§ 5º - O plano municipal de saneamento básico deverá englobar 
integralmente o território do Município.

§ 6° - Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de 
saneamento básico devem ser editados em conformidade com o 
estabelecido no art. 15 desta Lei.

§ 7º - O primeiro plano de saneamento básico será elaborado 
no prazo máximo de um ano após a vigência desta Lei, de forma 
participativa, podendo contemplar módulos específicos para cada 
serviço.

§ 8º - O plano de saneamento de que trata o “caput” deste artigo, 
deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento e 
homologado por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Seção V
Do Fundo Municipal de Saneamento Básico

Art. 51 - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico, 
vinculado à Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, destina-
do a financiar, isolada ou complementarmente, a universalização 
dos serviços públicos de saneamento básico, em conformidade 
com os programas do Plano Municipal de Saneamento Básico 
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Ascurra

Prefeitura

Edital DE Pregão 25/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
EDITAL DE PREGÃO N. 25/2012

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que 
fará no dia 30/03/2012, PREGÃO PRESENCIAL para AQUISIÇÃO 
DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, 
conforme Edital. Maiores Informações e cópia do Edital poderão 
ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de 
expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 19 de março de 2012.
MOACIR POLIDORO 
Prefeito Municipal

Edital DE Pregão 26/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
EDITAL DE PREGÃO N. 26/2012

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que 
fará no dia 30/03/2012, PREGÃO PRESENCIAL para, AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MU-
NICIPAIS, conforme Edital. Maiores Informações e cópia do Edital 
poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no ho-
rário de expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 19 de março de 2012.
MOACIR POLIDORO 
Prefeito Municipal

Biguaçu

Prefeitura

Republicação DO PP 024/2012 PMB
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
REPUBLICAÇÃO DO PP 024/2012 PMB

Devido à falta de empresas interessadas no PP 024/2012 PMB, 
que tem como objeto “contratação de empresa especializada em 
serviços de cópias e impressões para a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão”, fica republicada a mesma para a seguinte 
data:
Recebimento dos envelopes de documentação e Propostas de Pre-
ços: Dia 04/04/2012, até 13:30 horas.
Abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços: 
Dia 04/04/2012, às 14:00 horas.

Biguaçu, 15 de março de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

POR DELEGAÇÃO - REGINA EVALDT
Secretária De Administração

site mantido na rede mundial de computadores - internet.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
até cento e oitenta (180) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 54 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 16 de março de 2012.
CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 16 de 
março de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Lei Nº 1579, DE 16/03/2012.
LEI Nº 1579, DE 16/03/2012.
Autoriza o Poder Executivo Municipal RECEBER POR CESSÃO DE 
USO EQUIPAMENTO QUE ESPECIFICA com o Governo do Estado 
de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da Agricultura 
e da Pesca, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de 
Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber do 
Governo do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Es-
tado da Agricultura e da Pesca, a título gratuito, POR CESSÃO DE 
USO, 02 (dois) DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO E ADUBO, CAPA-
CIDADE DE 05 (cinco) TONELADAS, até a data de 31 de dezembro 
de 2014, podendo ser renovado nos termos da lei.

Art. 2º Os equipamentos referidos no Artigo 1º deverão ser utili-
zados para execução de programas, projetos e ações voltadas ao 
desenvolvimento das unidades familiares e para diversificação das 
pequenas e médias empresas, além de buscar aumentar a capa-
cidade técnica e gerencial de trabalhadores e produtores rurais e 
pescadores artesanais.

Art. 3º Com a celebração do TERMO DE CESSÃO DE USO de que 
trata o artigo 1º, implicará por parte do Município e do Governo 
do Estado de Santa Catarina, as responsabilidades descritas no 
TERMO DE CESSÃO DE USO, respectivamente.

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

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

Arroio Trinta - SC, 16 de março de 2012.
CLÁUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 16 de 
março de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração
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Federal nº 101/2000, os débitos cujo valor por exercício financeiro 
não ultrapasse a R$ 30,00 (trinta reais).

Art. 8º O disposto na presente Lei Complementar não autoriza a 
restituição ou compensação de importâncias já pagas.

Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do 
Orçamento vigente.

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condi-
cionada sua validade á publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 
3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, 15 de março de 2012.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Caçador

Prefeitura

Decreto Nº 5.131
DECRETO nº 5.131, de 23 de janeiro de 2012.
Nomeia Conselho da Cidade de Caçador.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador, Lei Municipal nº 2.408, de 29/12/2006 e Lei 
2.428, de 04/04/2007,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados, para 
comporem o Conselho da Cidade de Caçador, pelo prazo de dois 
anos, de acordo com as Leis Municipais nºs 2.408, de 29/12/2006 
e 2.428, de 04/04/2007, conforme segue:

I- um representante do Ministério Público Federal:
Dr. Anderson Lodetti
II - dois representantes do Poder Público Estadual, sendo:
a) um representante da Fundação do Meio Ambiente- FATMA:
Eng. Dario Frâncio
b) um representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Regional de Caçador- SDR:
Eng. Dílson Edgar Thomé
III - seis representantes do Poder Público Municipal, sendo:
a) um representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Caçador- IPPUC:
Arq. Newton Marçal Santos
b) um representante da Procuradoria Geral do Município:
Dra. Roselaine de Almeida Périco
c) um representante da Secretaria da Administração e Fazenda:
Celso Luiz Thomé
d) um representante da Secretaria de Infraestrutura:
Arq. Walmir Rigo
e) um representante da Secretaria de Educação:
Prof. Luciane Regina Pereira
f) um representante da Defesa Civil:
Sérgio Eloy Bisotto
IV - um representante da União das Associações de Moradores de 
Caçador- UAMC:
Antônio Vanderlei Moreira
V - 03 representantes das entidades empresariais, sendo:
a) 01 representante da Associação Empresarial de Caçador - ACI;
Fahdo Thomé Neto
b) 01 representante da Associação das Micros e Pequenas 

Braço do Trombudo

Prefeitura

Lei Complementar N° 102/2012
LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2012
“INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS e dá 
outras providências”.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trom-
budo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica do Município e das demais disposições legais;

Faço saber a todos os habitantes do Município de Braço do Trom-
budo, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Econômico 
Fiscal, com a finalidade de incentivar a regularização de débitos 
parcelados ou não, judiciais ou administrativos vencidos até 31 de 
dezembro de 2011, junto à Fazenda Municipal, constituído ou não 
de ofício, através da redução de multa e juros nos percentuais e 
prazos estabelecidos pela presente Lei Complementar.

Parágrafo Único. O Contribuinte que optar por regularizar seus 
débitos junto ao Município de Braço do Trombudo, na Tesouraria, 
formaliza ato de confissão irrevogável e irretratável dos débitos 
consolidados, consignando no expediente que renuncia a qualquer 
defesa, recurso administrativo ou judicial, bem como desiste dos 
recursos interpostos, relativamente aos débitos incluídos neste pe-
dido de opção.

Art. 2º Os débitos de que trata o “caput” do artigo 1º serão regu-
larizados com pagamento de única parcela, com redução de 95% 
(noventa e cinco por cento) dos juros e multa, desde que sejam 
quitados até 31.12.2012.

Art. 3º A opção para benefício do programa de Recuperação Eco-
nômico Fiscal deverá ser formalizado até o dia 31 de dezembro de 
2012, mediante requerimento específico, que conterá entre outros 
os seguintes dados:
I - o tipo de débito que deseja incluir; e
II - período a que faz referência o valor devido.

Art. 4º Incidirão honorários advocatícios sobre o crédito ajuizado, 
tal como prevê o art. 20 do Código de Processo Civil, pelo va-
lor constante do processo judicial, a serem satisfeitos juntamente 
com a parcela única.

Art. 5º Será excluído do programa o contribuinte que não promova 
o pagamento da cota única na data prevista no acordo.

§ 1º A exclusão do Programa produzirá seu efeito de imediato, 
implicando na exigibilidade total dos débitos ainda não pagos, 
restabelecendo-se a este montante os acréscimos legais previstos 
na legislação municipal aplicável.

§ 2º Da decisão que excluir o optante do REFIS, caberá recurso ao 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º A Tesouraria comunicará de imediato ao Assessor Jurídico 
do Município a adesão do contribuinte ao Programa, quando este 
possuir débito ajuizado.

Art. 7º Considera-se ínfimo, para efeitos de cancelamento na 
forma prevista no art. 14, §3º, o inciso II da Lei Complementar 
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Caçador, 14 de Março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Aviso DE Licitação PR 24-2012 Prefeitura
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADOS A SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 02/04/2012.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 02/04/2012.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na 
Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, 
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em 
vigor.

Caçador, 15 de março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Reabertura Do Processo - Aviso DE Licitação PR 15-
2012 Prefeitura
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
Gabinete do Prefeito
REABERTURA DO PROCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MI-
NHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL MEU LAR
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 05/04/2012.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 05/04/2012.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na 
Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, 
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em 
vigor.

Caçador, 15 de Março de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Contrato 26-2012 Prefeitura
Contrato nº 26/2012 - Contratação de Laboratórios Clínicos para 
realização de serviços laboratoriais e serviços auxiliares em diag-
nose compreendendo coleta de material, realização de exames e 
emissão de laudos, destinados a complementação de exames ad-
missionais e de perícia médica. Referente ao processo licitatório nº 
27/2012 IL nº 07/2012. Contratado: LAB. DE ANALISES CLINICAS 
MADALOZZO CAMATI LTDA/CNPJ sob nº 00.756.167/0001-87. Va-
lor: R$ 78.000,00. Prazo: 31/12/2012.

Contrato 27-2012 Prefeitura
Contrato nº 27/2012 - Contratação de shows para os festejos 
de emancipação político administrativa do Município de Caça-
dor. Referente ao processo licitatório nº 33/2012 IL nº 08/2012. 

Empresas - AMPE;
Eroni Ribeiro Scapinelli
c) 01 representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL.
Rosemari Menegazzo Ferlin

VI - 02 representantes das entidades profissionais, sendo:
a) 01 representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - 
Subseção de Caçador;
Dr. Ricardo Justo Schulz
b) 01 representante do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina - CRC/SC - Delegacia Regional de Caçador.
Antonio José Schmitz
VII - 03 representantes das associações de classe, sendo:
a) 01 representante do Conselho Regional de Corretores de Imó-
veis - CRECI;
Alceu Zardo
b) 01 representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Caçador - ADEAC;
Arq. Thaelys Varaschin Olsen
c) 01 representante do Conselho Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de Santa Catarina- CREA/SC- Inspetoria de 
Caçador:
Alvaro Antônio Ribas Dourado
VIII - 02 representantes da Classe dos Trabalhadores:
Adelmir Meireles da Silva
Ivo Weber
IX - 01 representante da Universidade do Contestado - UnC - Cam-
pus de Caçador, da área de Engenharia Ambiental;
Luiz Augusto Grando Padilha

X - 02 representantes das organizações não governamentais:
Clovis Aléssio
José Cassio dos Santos

XI - um representante da Associação de Serviços Sociais Voluntá-
rios de Caçador:
Dr. Dirceu Camatti
XII - um representante da Polícia Ambiental:
Luciana Helena dos Santos

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 23 de janeiro de 
2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Aviso DE Licitação PR 23-2012 Prefeitura
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
Divisão de Segurança Pública
POLICIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SER-
VIÇOS DE ESTOFARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A POLICIA 
MILITAR.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 04/04/2012.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 04/04/2012.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na 
Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, 
e-mail: licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em 
vigor.
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A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.

ESPECIFI-
CAÇÕES E 
SERVIÇOS

UN. QUANT.
CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL 
À VISTA

Placa de 
Obra modelo 
convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Escavação 
MEC. De valas 
em qualquer 
tipo de solo, a 
4,00

M³ 180,00 8,03 1.445,40

Lastro de brita 
6 cm x 60cm

M³ 10,00 108,55 1.085,50

Colocação de 
tubo concre-
to simples 
classe PS2 PB 
NBR-8890 DE 
30 cm

M 80,00 35,40 2.832,00

Colocação de 
tubo concre-
to simples 
classe PS2 PB 
NBR-8890 DE 
40 cm

M 95,00 47,76 4.537,20

Colocação de 
tubo concre-
to simples 
classe PS2 PB 
NBR-8890 DE 
60 cm

M 115,00 130,95 15.059,25

Reaterro de 
vala com ma-
terial granular 
reaproveitado, 
adensado e 
vibrado

M³ 115,00 13,13 1.509,95

Boca de Lobo UN. 7,00 980,81 6.865,67
Regularização 
e compacta-
ção de sublei-
to até 20 cm 
de espessura

M² 2.325,20 1,89 4.394,63

Meio-fio de 
concreto 
moldado no 
local, usinado 
15Mpa 

M² 582,00 47,75 27.790,50

Base de cama-
da de brita 
graduada –
h=20 cm

M² 465,04 145,84 67.821,43

Imprimação 
com CM-30; 
taxa de 1,2L/
m²

M² 2.325,20 3,35 7.789,42

Contratado: METROMIX LTDA/CNPJ sob nº 05.905.549/0001-49. 
Valor: R$ 150.000,00. Prazo: 25-03-2012.

Contrato 28-2012 Prefeitura
Contrato nº 28/2012 - Contratação de empresa especializada em 
serviços de solução em gestão de frota de veículos e de equipa-
mentos motorizados acoplados e rebocáveis que possuam tanque 
de combustível próprio, abrangendo as funções de cadastramento 
e gerenciamento dos custos, sejam eles com abastecimento, com 
manutenção (peças e serviços) e com obrigações legais; que con-
temple todas as despesas efetuadas por meio de contratos, com-
pras diretas, pronto pagamento, supridas por almoxarifados ou 
custeadas por convênios com entidades mantenedoras externas 
à administração municipal ou por terceiros na forma de doação e 
ambiente operacional. Referente ao processo licitatório nº 19/2012 
PR nº 14/2012. Contratado: EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA 
EM INFORMÁTICA LTDA/CNPJ sob nº 02.908.992//0001-85. Valor: 
R$ 32.256,00. Prazo: 13-03-2013.

Contrato 29-2012 Prefeitura
Contrato nº 29/2012 - Contratação de empresa especializada em 
infraestrutura para a efetivação das atividades de comemoração 
dos 78 anos do Município de Caçador/SC. Referente ao proces-
so licitatório nº 31/2012 CV nº 01/2012. Contratado: METROMIX 
LTDA/CNPJ sob nº 05.905.549/0001-49. Valor: R$ 78.000,00. Pra-
zo: 14/04/2012.

DANIEL LESSING - Edital Nº 12-2012 (MELHORIA 
DIRETA
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 12/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interes-
sados que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica 
com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA DANIEL 
LESSING com área total de pavimentação igual a 2.325,20 m2 e 
somatório das testadas igual a 545,70 metros lineares.
   
CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome: DANIEL LESSING
Bairro:  MUNCÍPIOS
Somatório de testadas: 545,70 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 2.325,20 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usina-
do a Quente e dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
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04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.
 
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO DO 
IMÓVEL

INSCRIÇÃO
IMÓVEL

Testada 
(m)

Valor da Tes-
tada (R$)

ANDERSON ZAGO 001.02.0106.0300.001 15,00 2.804,61
ANELIZA GOMES DE 
OLIVEIRA

001.02.0106.0265.001 17,00 3.178,55

ANTONIO RODRIGUES 
CORDOVA

001.02.0110.0338.001 10,00 1.869,74

CLAUDEMIR ROSA DIAS E 
ELIANE MARIS

001.02.0106.0248.001 25,00 4.674,34

ERINO CORREA 001.02.0106.0420.001 41,00 7.665,93
FABIO FERREIRA 001.02.0106.0223.001 33,00 6.170,14
INDÚSTRIA DE MOVEIS 
ROTTA

001.02.0110.0285.001 140,00 26.176,33

IVO ALVES DE OLIVEIRA 001.02.0106.0285.001 20,00 3.739,48
IZAURA RIBEIRO 001.02.0111.0150.001 14,00 2.617,63
JOÃO BATISTA BENDELIN 001.02.0111.0160.001 14,00 2.617,63
MIMOSA GAURÃO 001.02.0111.0140.001 16,20 3.028,98
ORIDES BELLO 001.02.0110.0328.001 14,00 2.617,63
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR

104,00 19.445,27

RAMILIO INOCENTE 
ZENERE

001.02.0110.0353.001 15,00 2.804,61

ROSARIA DA SILVA LEITE 001.02.0110.0395.001 13,50 2.524,15
RUA LUIZ MENIN 12,00 2.243,69
VALDEMAR DA SILVA 
LEITE

001.02.0111.0017.001 12,50 2.337,17

VILSON MUSSKOPF 001.02.0110.0315.001 29,50 5.515,73
TOTAL 545,70 102.031,60

Caçador, Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Edital DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 
11/2012.- Selvino Caramori
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 11/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interes-
sados que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica 
com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na AVENIDA 
COMENDADOR SILVINO CARAMORI com área total de pavimen-
tação igual a 720,00 m2 e somatório das testadas igual a 146,00 
metros lineares.
   
CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome:  AVENIDA COMENDADOR SELVINO CARAMORI
Bairro:   BERGER
Somatório de testadas:  146,00 METROS LINEARES
Área de pavimentação:  720,00 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:

Fornecimento 
e execução 
de pintura de 
ligação com 
RR-2C; taxa 
de 1,0L/m²

M² 2.325,20 1,25 2.906,50

Fornecimento 
e execução de 
concreto asfal-
tico usinado a 
quente CAUQ 
e=5,00cm, 
compactado.

Ton. 290,65 193,08 56.118,70

Sinalização 
Horizontal

M² 130,00 17,24 2.241,20

SERVIÇOS 
COM MÁQUI-
NAS E EQUI-
PAMENTOS

Un. 1,00 102.031,60 204.063,19 

SUBTOTAL 204.063,19

DEDUÇÕES 
(INCENTIVO)

102.031,60

TOTAL 102.031,60

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL
  
O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
             SAT  
Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 43,88 /m2.
CUSTO METRO LINEAR = R$ 186,97 /ml (sem a mão-de-obra).
 
OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 

¹ O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 102.031,60) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis com a pavi-
mentação, (545,70 metros lineares).
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O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
             SAT  
Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 37,56 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 185,23 /ml (sem a mão-de-
obra).
 
OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.

¹  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 27.043,80) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis beneficiados 
pela pavimentação, (146,00 metros lineares).

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO
IMÓVEL

Testada (m)
Valor da Testada 
(R$)

ADRIANA FIGUEI-
REDO

001.04.197.0013.001 31,50 5.834,79

EDSON PINZE-
GHER

001.04.009.0724.001 39,50 7.316,64

ERNESTO DOS 
SANTOS CANUTO

001.04.190.0169.001 23,00 4.260,32

MANUEL ANTO-
NIO SANTOS

001.04.190.0187.001 18,00 3.334,17

MICHEL WEGNER 
NOGUEIRA

001.04.190.0235.001 22,00 4.075,09

ODAIR ANTUNES 
DE LIMA

001.04.190.0200.001 12,00 2.222,78

TOTAL 146,00 27.043,80

Caçador, Março 2012.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usina-
do a Quente e dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.

ESPECIFICAÇÕES E 
SERVIÇOS

UN. QUAN.
CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL 
À VISTA

Placa de Obra modelo 
convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Regularização e 
compactação de 
subleito até 20 cm de 
espessura

M² 720,00 1,89 1.360,80

Meio-fio de concreto 
moldado no local, 
usinado 15Mpa 

M² 180,00 47,75 8.595,00

Base de camada de 
brita graduada –
h=20cm

M² 144,00 145,84 21.000,96

Imprimação com CM-
30; taxa de 1,2L/m²

M² 720,00 3,35 2.412,00

Fornecimento e exe-
cução de pintura de 
ligação com RR-2C; 
taxa de 1,0L/m²

M² 720,00 1,25 900,00

Fornecimiento e 
execução de concreto 
asfaltico usinado 
a quente CAUQ 
e=5,00cm, compac-
tado.

Ton. 90,00 193,08 17.377,20

Sinalização Horizontal M² 45,00 17,24 775,80
SERVIÇOS COM 
MÁQUINAS E EQUIPA-
MENTOS

Un. 1,00 27.043,80 27.043,80

SUBTOTAL 54.087,60

DEDUÇÕES  
(INCENTIVO)

27.043,80

TOTAL 27.043,80

 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL
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Fornecimiento e execu-
ção de concreto asfaltico 
usinado a quente CAUQ 
e=5,00cm, compactado.

Ton.297,20 193,08 57.383,38

Sinalização Horizontal M² 200,00 17,24 3.448,00
SERVIÇOS COM MÁQUI-
NAS E EQUIPAMENTOS

Un. 1,00 87.963,84 87.963,84

SUBTOTAL 175.927,68

DEDUÇÕES (INCENTI-
VO)

87.963,84

TOTAL 87.963,84

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL
   
O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
              SAT  

Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 37,00 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 162,51 /ml (sem a mão-de-
obra) 1.
 
OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.

¹  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 87.963,84) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis com a pavi-
mentação, (541,28 metros lineares).

EUGÊNIO BUSATTO - Edital Nº 13-2012 (MELHORIA 
DIRETA
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 13/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessa-
dos que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica com 
CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA EUGENIO 
BUSATO com área total de pavimentação igual a 2.377,60 m2 e 
somatório das testadas igual a 541,28 metros lineares.

CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome: EUGÊNIO BUSATO
Bairro:  ALTO BONITO
Somatório de testadas: 541,28 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 2.377,60 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usina-
do a Quente e dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.
 

ESPECIFICAÇÕES E 
SERVIÇOS

UN. QUANT.
CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL 
À VISTA

Placa de Obra modelo 
convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Regularização e compac-
tação de subleito até 20 
cm de espessura

M² 2.377,60 1,89 4.493,66

Meio-fio de concreto 
moldado no local, usina-
do 15Mpa 

M² 600,00 47,47 28.650,00

Base de camada de brita 
graduada –h=20 cm

M² 475,52 145,84 69.349,84

Imprimação com CM-30; 
taxa de 1,2L/m²

M² 2.377,60 3,35 7.964,96

Fornecimento e exe-
cução de pintura de 
ligação com RR-2C; taxa 
de 1,0L/m²

M² 2.377,60 1,25 2.972,00
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TOTAL 541,28 87.963,84

Caçador, Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

FORTALEZA - Edital Nº 18-12 (CAUÇÃO)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NÚMERO 18/2012
CAUÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessa-
dos que recebeu REQUERIMENTO (abaixo assinado) protocolado 
sob o nº 1.035/2012, de proprietários de imóveis lindeiros à FOR-
TALEZA, no bairro Alto Bonito, solicitando projeto de pavimenta-
ção, enquadrada no programa de obras secundárias, em concor-
dância com o Código Tributário Municipal – Lei 54/83 – artigos 70, 
II e 71.  
As obras de pavimentação asfáltica com CAUQ – Concreto Asfál-
tico Usinado a Quente serão realizadas na Rua FORTALEZA, no 
bairro Alto Bonito, partindo da Rodovia Honorino Moro até chegar 
ao seu final após a Rua Florêncio Busato, com área total de pa-
vimentação igual a 1.077,40 m2 e somatório das testadas igual a 
266,20 metros lineares.

CARACTERIZAÇÃO DA RUA:

Nome: FORTALEZA
Bairro: ALTO BONITO
Somatório de testadas: 266,20 metros lineares
Área de pavimentação: 1.077,40 m2
 
MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado 
a Quente e Dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária, a ser apurada mediante avaliação de comissão espe-
cialmente nomeada para este fim pelo Prefeito Municipal, nos ter-
mos do disposto no art. 69, § 2º do Código Tributário Municipal.
ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descritivo aci-
ma, e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais 
se encontram relacionados todos os serviços com suas quanti-
dades, custos unitários e totais, resultando ao final o custo da 
obra, além dos valores de cobrança da Contribuição de Melhoria 
por metro linear de testada, conforme discriminação constante do 
quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES E 
SERVIÇOS UN QTDE.

CUSTO 
UNITÁRIO
R$

CUSTO 
TOTAL À 
VISTA
R$

Locação com aparelho 
topográfico M 128,29 0,47 60,30

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO
IMÓVEL Testada (m)

Valor da Testada 
(R$)

ALBINO ALVES DA 
SILVA

001.04.0078.0044.001 13,96 2.268,65

ALCIDES J. PARES001.04.0075.0265.001 26,61 4.324,41
ANTONIO BOR-
GES DA SILVA

001.04.0075.0176.001 14,40 2.340,16

ANTONIO CARLIN 
BLEICHUVEL

001.04.0105.0053.001 14,00 2.275,15

ANTONIO VIEIRA 001.04.0105.0125.001 28,00 4.550,30
ARNILDO FURTA-
DO DOS SANTOS

001.04.0105.0039.001 14,00 2.275,15

AZERINO SAM-
PAIO CORDEIRO

001.04.0078.0081.001 14,40 2.340,16

CLAUDINEI DOS 
SANTOS

001.04.0104.0263.001 31,50 5.119,09

EDSON EUGENIO 
KURTZ

001.04.0105.0025.001 25,00 4.062,77

EUFRAGIO 
SCHULTZ

001.04.0104.0276.001 13,50 2.193,90

FRANCISCO DE 
CAMPOS

001.04.0104.0367.001 9,00 1.462,60

GUMERCINDO DE 
OLIVEIRA

001.04.0078.0187.001 14,40 2.340,16

ISAIAS DOS 
SANTOS 

001.04.0104.0370.001 14,40 2.340,16

JOAO FERREIRA 
DE SOUZA

001.04.0075.0162.001 14,40 2.340,16

DIONES ANDRE 
DE OLIVEIRA

001.04.0078.0067.001 9,00 1.462,60

JOSE PEREIRA 001.04.0104.0405.001 14,40 2.340,16
JOSE RIBEIRO 
DOS SANTOS

001.04.0105.0014.001 14,00 2.275,15

JOSE RODINALDO 
DE MATTOS

001.04.0078.0059.001 15,00 2.437,66

JUAREZ BOAVEN-
TURA

001.04.0105.0042.001 14,00 2.275,15

ELIANE JOSÉ DE 
CASTRO ACKER 

001.04.0104.0366.001 19,00 3.087,70

MARCOS PAULO 
RTHJE

001.04.0075.0148.001 14,51 2.358,03

MARIO FERNAN-
DO SOUZA DA 
LUZ

001.04.0105.0081.001 14,00 2.275,15

NELSON GUEDES 001.04.0104.0291.001 15,00 2.437,66
NICANOR A DE 
CAMARGO E 
OUTRO

001.04.0104.0324.001 17,00 2.762,68

NIVALDO FERREI-
RA DE SOUZA

001.04.0075.0207.001 31,00 5.037,83

NIVIO ESCHER 001.04.0104.0390.001 14,40 2.340,16
OLINDA DE 
MELLO MOREIRA

001.04.0078.0030.001 30,00 4.875,32

ORILDA DE 
SOUZA

001.04.0105.0028.001 14,00 2.275,15

VALDOCI BALTA-
ZAR DE OLIVEIRA

001.04.0104.0375.001 14,40 2.340,16

VALMIR PEREIRA 001.04.0105.0090.001 14,00 2.275,15
VICENTE ALVES 
DE CASTILHO

001.04.0105.0067.001 14,00 2.275,15

ZEFERINO LOPES 
DE BITTENCOURT

001.04.0104.0307.001 16,00 2.600,17
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2.

OBSERVAÇÕES

6.1 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova, devendo fazê-lo por meio de petição escrita e protocolada 
no setor competente da Prefeitura Municipal.
6.2 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, an-
tes do início das obras de pavimentação, deverão providenciar 
as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo qualquer, 
conforme especifica a Lei 54/83 de 15/12/83 (Código Tributário 
Municipal), em seu artigo 53, § 3º. 
6.3 - O custo da obra será lançado aos proprietários sobre seu 
valor total, considerada a participação do município referente aos 
terrenos públicos (áreas verdes e institucionais e outras áreas pú-
blicas de sua propriedade) e também considerado o custo dos 
meios dos cruzamentos de rua. 
6.4 - Em cumprimento aos termos do Código Tributário, artigo 71, 
parágrafo 2o, o valor total da Caução do presente projeto é de no 
mínimo 70% (setenta por cento) do total do orçamento da obra, 
constante neste Edital. 
6.5 - Os beneficiários da obra poderão optar individualmente pela 
participação na caução com um percentual mínimo de 10% (dez 
por cento) e no máximo de 80% (oitenta por cento) de sua Contri-
buição de Melhoria Individual relacionada em anexo, desde que o 
valor total caucionado não seja inferior a 70% (setenta por cento) 
do total do orçamento da obra, constante neste Edital.
6.6 - A Caução será integralizada de uma só vez, no prazo máximo 
de 30 dias da publicação do presente edital, que deverá ser depo-
sitada individualmente pelos proprietários solicitantes e relaciona-
dos no item 07 abaixo, mediante emissão de DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal a ser expedido pelo setor competente 
da prefeitura:

BANCO SICOOB/SC - AGÊNCIA 3038
NOME DA CONTA SICOOB RUA FORTALEZA
Nº DA CONTA 21.526-0

Decorrido o prazo previsto para integralização de caução, e confir-
mada a sua efetivação, serão tomadas as seguintes providências 
legais:
Publicação do Edital de Cobrança da Contribuição de Melhoria com 
os prazos legais em estrita observância das prescrições do § 1o e 
4o do artigo 69 da lei 54/83;
Inicio das obras de pavimentação da rua;

6.6 - Não sendo prestada a integralização da caução conforme 
estipulado, o valor caucionado será devolvido aos proprietários 
de acordo com o § 3o do art. 71 da lei 54/83.  Executada a obra 
a Caução prestada não será restituída, sendo computada para os 
fins da Contribuição de Melhoria individual de cada proprietário.  
6.7 - Os beneficiários optantes da obra, terão os valores cauciona-
dos, considerados como pagamento da Contribuição de Melhoria, 
na forma acima descrita, e gozarão dos descontos e formas de 
pagamento previstas nos artigos 76 e 77 do Código Tributário Mu-
nicipal (Lei 054/83). 

²   O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total 
da obra (R$ 35.783,30) pela somatória das testadas dos imóveis 
beneficiados pela pavimentação, (266,20).

Regularização e com-
pactação subleito M2 1.077,40 1,49 1.605,33
Escavação mecânica em 
material de 1ª categoria M3 24,36 1,95 47,51
Drenagem Pluvial com 
tubos de 0,20m M 5,38 20,24 69,67
Drenagem Pluvial com 
tubos de 0,30m M 132,96 67,00 2.691,11
Reaterro de valas com 
brita 2 M3 14,80 44,00 651,03
Bocas de Lobo UN. 5,00 785,46 3.927,30
Camada de Brita 2 para 
forro (nivelada e com-
pactada) M³ 38,79 44,00 1.706,60
Camada de Macadame 
Seco (nivelada e com-
pactada) M³ 155,15 44,00 6.826,41
Camada Base de Brita 
Graduada (nivelada e 
compactada) M³ 103,43 44,00 4.550,94
Imprimação com CM- 30Ton. 1,43 2.090,00 2.983,14
Pintura de Ligação com 
RM 1C Ton. 0,89 1.210,00 1.073,17
Camada Asfáltica com 
CAUQ. Ton. 134,68 133,77 18.015,79
Meio Fio de Concreto 
Simples (moldado in 
loco) Ml. 256,58 33,64 8.632,38
Sinalização Horizontal  M2 51,32 19,51 1.001,33
Sinalização Vertical UN. 8,00 151,16 1.209,25
Custo com equipamen-
tos e maquinas Vb. 1,00 16.515,37 16.515,37

SUBTOTAL 71.566,60

PARTICI-
PAÇÃO DA 
PREFEITU-
RA (INCEN-
TIVO) 35.783,30

TOTAL 35.783,30

DIMENSIONAMENTO:
Forro= 3,00cm; 
Macadame seco= 12,00cm; 
Base de brita graduada = 8,00cm; e
Capa (Camada de CAUQ) = 5,00cm.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL 

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue abaixo:

CMI = VO X AI
             SAT

SENDO:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública. 
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 33,21 /m2.
CUSTO METRO LINEAR         = R$ 134,42 /ml (sem a mão-de-obra) 
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fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.

ESPECIFICAÇÕES E 
SERVIÇOS

UN QUANT.
CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO
 TOTAL Á
 VISTA

Placa de Obra mode-
lo convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Regularização e 
compactação de 
subleito até 20 cm de 
espessura

M² 2.213,05 1,89 4.182,66

Meio-fio de concreto 
moldado no local, 
usinado 15Mpa 

M² 635,00 47,47 30.321,25

Base de camada de 
brita graduada –
h=20cm

M² 442,61 145,84 64.550,24

Imprimação com CM-
30; taxa de 1,2L/m²

M² 2.213,05 3,35 7.413,72

Fornecimento e exe-
cução de pintura de 
ligação com RR-2C; 
taxa de 1,0L/m²

M² 2.213,05 1,25 2.766,31

Fornecimiento e exe-
cução de concreto 
asfaltico usinado 
a quente CAUQ 
e=5,00cm, compac-
tado.

Ton. 276,63 193,08 53.411,72

Sinalização HorizontalM² 160,00 17,24 2.758,40
SERVIÇOS COM MÁ-
QUINAS E EQUIPA-
MENTOS

Un. 1,00 83.535,07 83.535,07

SUBTOTAL 167.070,14

DEDUÇÕES INCENTIVO 83.535,07

TOTAL 83.535,07

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
              SAT  
Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria

RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS COM A RESPECTIVA CONTRIBUI-
ÇÃO DE MELHORIA

PROPRIETÁRIOS
INSCRIÇÃO IMOBILI-
ÁRIA

TESTADA
DO IMÓVEL

VALOR (R$)

CLOVIS PRATES 
DA SILVA 01.04.084.0020.001 20,00 2.688,45
CUSTODIO DE 
MELLO 01.04. 083.0134.001 15,00 2.016,34
JOSE WILSON 
CORREIA 01.04. 084.0331.001 24,10 3.239,59
JOSE WILSON 
CORREIA 01.04. 084.0349.001 15,00 2.016,34
MARIO FERREIA 
CORDEIRO 01.04. 083.0174.001 24,10 3.239,59
MICHELLE ZOTTO 
SCHULTZ 01.04.080.0172.001 30,00 4.032,68
MINI MERCADO 
FORTALEZA LTDA 01.04.081.0287.001 30,00 4.032,68
OSVALDO SAM-
PAIO DE MORAES 01.04.080.0128.001 30,00 4.032,68
ROGERIO FER-
NANDES 01.04.081.0014.001 30,00 4.032,68
RUA LEONARDO 
GRANEMANN 14,00 1.881,92
RUA LEONARDO 
GRANEMANN 14,00 1.881,92
TEODORO PEREI-
RA DE SOUZA 01.04. 083.0116.001 20,00 2.688,45
TOTAL 266,20 35.783,30

Caçador (SC), Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

GILBERTO PIOLA DA SILVA - Edital Nº 10-2012 
(MELHORIA DIRETA
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 10/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessa-
dos que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica com 
CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA GILBERTO 
PIOLA DA SILVA com área total de pavimentação igual a 2.213,05 
m2 e somatório das testadas igual a 610,25 metros lineares.
  
CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome: GILBERTO PIOLA DA SILVA
Bairro: BOM SUCESSO
Somatório de testadas: 610,25 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 2.213,05 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usina-
do a Quente e dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

12,00 1.642,64

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

12,00 1.642,64

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 37,84 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 136,89 /ml (sem a mão-de-
obra)3.
 
OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.
 
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO
DO IMÓVEL

TESTADA 
(M)

VALOR DA 
TESTADA (R$)

ASSOCIAÇÃO 
DE NUCLEOS 
COMUNIT.

001.04.0288.0096.001 10,00 1.368,87

ASSOCIAÇÃO 
DE NUCLEOS 
COMUNIT.

001.04.0296.0027.001 10,00 1.368,87

DALVA DOMIN-
GUES

001.04.0287.0211.001 10,00 1.368,87

LORENTINO 
TRANCOSO

001.04.0297.0228.001 10,00 1.368,87

LUCIA COSTA 001.04.0288.0066.001 10,00 1.368,87
LUCILA LOPES 
CARDOSO

001.04.0297.0188.001 10,00 1.368,87

MARIA DE LUR-
DES GONÇALVES

001.04.0297.0262.001 4,05 554,39

NIVALDO DE 
SILVEIRA

001.04.0296.0017.001 17,59 2.407,84

PEDRO CHROS-
TAK

001.04.0287.0251.001 10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

18,49 2.531,03

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

3   O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 83.535,07) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis beneficiados 
pela pavimentação, (610,25 metros lineares).
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RUA VITOR 
LEZAN

12,00 1.642,64

TAISA DELENTIR 
DE OLIVEIRA

001.04.0297.0208.001 10,00 1.368,87

TANIA GENI 
TANSCKI CORREA

001.04.0287.0201.001 10,00 1.368,87

TOTAL 610,25 83.535,07

Caçador, Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

GUILHERME LAURO RUPP - Edital Nº 15-2012 
(MELHORIA DIRETA)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 15/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessa-
dos que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica com 
CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA GUILHERME 
LAURO RUPP com área total de pavimentação igual a 1.156,80 m2 
e somatório das testadas igual a 301,20 metros lineares.

CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome: GUILHERME LAURO RUPP
Bairro: BOM SUCESSO
Somatório de testadas: 301,20 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 1.156,80 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado 
a Quente e Dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.  

ESPECIFICAÇÕES E 
SERVIÇOS

UN. QUANT.
CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL 
À VISTA

Placa de Obra modelo 
convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Regularização e 
compactação de 
subleito até 20 cm de 
espessura

M² 1.156,80 1,89 2.186,35

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

11,00 1.505,75

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

10,00 1.368,87

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

11,12 1.522,18

REGISNALDA 
DULCCI DENIZ

001.04.0287.0191.001 10,00 1.368,87

RONALDO ADRIA-
NO DA COSTA 
SILVA

10,00 1.368,87

RUA JOSE VIL-
MAR MONTEIRO

12,00 1.642,64
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100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO
IMÓVEL

Testada 
(m)

Valor da Testada 
(R$)

ANTONIO PE-
REIRA

001.04.0286.0248.001 24,15 3.463,98

AREA VERDE 156,60 22.462,09
P.L.S BRASIL 
COM. MAT. PIN-
TURA LTDA

001.04.0287.0128.001 24,21 3.472,59

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

24,23 3.475,46

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

23,79 3.412,34

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CAÇADOR

24,00 3.442,47

RUA GILBERTO 
PIOLLA DA SILVA

12,11 1.737,01

RUA JOCELY CAR-
LOS FRANÇA

12,11 1.737,01

TOTAL 301,20 43.202,94

Caçador, Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

JACOB SANTI - Edital Nº 14-2012 (DIRETA)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 14/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interes-
sados que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica 
com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA JACOB 
SANTI com área total de pavimentação igual a 2.557,60 m2 e so-
matório das testadas igual a 722,05 metros lineares.

CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome: JACOB SANTI
Bairro: DER
Somatório de testadas: 722,05 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 2.557,60 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usina-
do a Quente e dimensionamento conforme Planilha de orçamento 

Meio-fio de concreto 
moldado no local, 
usinado 15Mpa 

M² 290,00 47,47 13.847,50

Base de camada de 
brita graduada –h=20 
cm

M² 231,36 145,84 33.741,54

Imprimação com CM-
30; taxa de 1,2L/m²

M² 1.156,80 3,35 3.875,28

Fornecimento e exe-
cução de pintura de 
ligação com RR-2C; 
taxa de 1,0L/m²

M² 1.156,80 1,25 1.446,00

Fornecimiento e 
execução de concreto 
asfaltico usinado 
a quente CAUQ 
e=5,00cm, compac-
tado.

Ton. 144,60 193,08 27.919,37

Sinalização Horizontal M² 100,00 17,24 1.724,00
SERVIÇOS COM 
MÁQUINAS E EQUIPA-
MENTOS

Un. 1,00 43.202,94 43.202,94

SUBTOTAL 86.405,88

DEDUÇÕES (INCEN-
TIVO)

43.202,94

TOTAL 43.202,94

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL
   
O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
              SAT  
Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 37,35 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 143,44 /ml (sem a mão-de-
obra) 4.
 
OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 

4 O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 43.202,94) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis com a pavi-
mentação, (301,20 metros lineares).
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TOTAL 167.684,64

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL
  
O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
             SAT  
Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 65,60 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 232,23 /ml (sem a mão-de-
obra) 5.

OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO
IMÓVEL

Testada 
(m)

Valor da Testada 
(R$)

ADRIANE DE FA-
TIMA NACONESKI

001.06.0102.0272.001 19,13 4.442,57

ALCIR CARLOS 
CASSOL

001.06.0102.0115.001 13,40 3.111,93

ALCIR CARLOS 
CASSOL

001.06.0102.0128.001 13,40 3.111,93

AMAURI ROYER 001.06.0100.0178.001 13,00 3.018,99
ANTONIO NEL-
SON CARDOSO 

001.06.0055.0438.001 13,00 3.018,99

5  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 167.684,64) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis com a pavi-
mentação, (722,05 metros lineares).

descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.

ESPECIFICAÇÕES E SER-
VIÇOS

UN. QUANT.
CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL 
À VISTA

Placa de Obra modelo 
convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Escavação mec de valas 
em qualquer tipo de solo, 
0,00 a 4,00m

M³ 170,00 8,03 1.365,10

Lastro de brita 6 cm x 
60cm

M³ 6,00 108,55 651,30

Colocação de tubo concre-
to simples classe – PS2 PB 
NBR 8890 de 30 cm

M 300,00 35,40 10.620,00

Colocação de tubo concre-
to simples classe – PS2 PB 
NBR 8890 de 40 cm

M 80,00 47,76 3.820,80

Colocação de tubo concre-
to simples classe – PA2 PB 
NBR 8890 de 80 cm

M 35,00 216,51 7.577,85

Reaterro de vala com ma-
terial granular reaproveita-
do, adensado e vibrado

M³ 115,00 13,13 1.509,95

Boca de Lobo Un. 11,00 980,81 10.788,91
Regularização e compacta-
ção de subleito até 20 cm 
de espessura

M² 2.557,60 1,89 4.833,86

Meio-fio de concreto 
moldado no local, usinado 
15Mpa 

M² 639,40 47,47 30.352,32

Base de camada de brita 
graduada –h=20 cm

M³ 511,52 145,84 74.600,08

Imprimação com CM-30; 
taxa de 1,2L/m²

M² 2.557,60 3,35 8.567,96

Fornecimento e execução 
de pintura de ligação com 
RR-2C; taxa de 1,0L/m²

M² 2.557,60 1,25 3.197,00

Fornecimento e execu-
ção de concreto asfaltico 
usinado a quente CAUQ 
e=5,00cm, compactado.

Ton. 319,70 193,08 61.727,68

Sinalização Horizontal M² 130,00 17,24 2.241,20
SERVIÇOS COM MÁQUI-
NAS E EQUIPAMENTOS

Und. 1,00 111.849,44 111.849,44

SUBTOTAL 335.369,29

DEDUÇÕES (INCENTIVO) 167.684,64
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RENATO JOSÉ 
SCHUH

001.06.0102.0050.001 13,40 3.111,93

RUA 5 14,00 3.251,28
RUA BAZBINA 
AKKAR

34,00 7.895,95

RUA SILVIO 
SANTI

14,00 3.251,28

RUA SILVIO 
SANTI

14,00 3.251,28

SILVIA APARECI-
DA CAMPAGNIN 
LOCATELLI

001.06.0100.0191.001 13,00 3.018,99

TANIA VERONICA 
SZERNIAK

001.06.0101.0055.001 13,25 3.077,10

TEODORO AIR-
TON MAZZOTTI

001.06.0101.0094.001 13,25 3.077,10

TEREZINHA CAR-
LIN DA SILVA

001.06.0102.0076.001 13,40 3.111,93

VALDEMAR GUIN-
CHESKI DADA

001.06.0098.0331.001 15,00 3.483,51

VITOR CZERNHAK001.06.0090.0387.001 6,00 1.393,38
VITOR CZERNHAK001.06.0090.0140.001 14,00 3.251,28
VITORIA APARE-
CIDA MILAN

001.06.0100.0246.001 19,13 4.442,57

TOTAL 722,05 167.683,53

Caçador, Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

JOSÉ CESÁRIO GUZZI- Edital Nº 21-12 (CAUÇÃO)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NÚMERO 21/2012
CAUÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessa-
dos que recebeu REQUERIMENTO (abaixo assinado) de proprietá-
rios de imóveis lindeiros à Rua JOSÉ CEZÁRIO GUZZI, no bairro 
Figueroa, solicitando projeto de pavimentação, enquadrada no 
programa de obras secundárias, em concordância com o Código 
Tributário Municipal – Lei 54/83 – artigos 70, II e 71.  
As obras de pavimentação asfáltica com CAUQ – Concreto Asfál-
tico Usinado a Quente serão realizadas na Rua JOSÉ CEZÁRIO 
GUZZI, no bairro Figueroa, com área total de pavimentação igual 
a 2.463,00 m2 e somatório das testadas igual a 615,95 metros 
lineares.
 
CARACTERIZAÇÃO DA RUA:

Nome: JOSÉ CEZÁRIO GUZZI  
Bairro: FIGUEROA
Somatório de testadas: 615,95 metros lineares
Área de pavimentação: 2.463,00 m2
 
MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado 
a Quente e Dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 

ANTONIO NEL-
SON CARDOSO

001.06.0101.0107.001 13,25 3.077,10

CARLOS ROBER-
TO DA ROCHA

001.06.0101.0133.001 13,25 3.077,10

CARMES BALDO 
SAPLA

001.06.0101.0146.001 13,25 3.077,10

CLAUDETE ALVES 
RIBEIRO CAR-
DOSO

001.06.0055.0556.001 23,00 5.341,39

DANIEL ROSEN-
TASKI

001.06.0055.0493.001 13,00 3.018,99

DOMINGO ASSIS 
NERES DA COSTA

001.06.0055.0481.001 13,00 3.018,99

EDERSON ANDRE 
FAORO

001.06.0055.0453.001 13,00 3.018,99

EDIMO DEBARBA 001.06.0102.0180.001 13,40 3.111,93
ERMELINDO LUIZ 
LANHI 

001.06.0090.0436.001 35,00 8.128,19

EUCLIDES ALVES 
DE MELLO

001.06.0098.0020.001 18,13 4.210,33

GUIOMAR PEREI-
RA D’AGOSTINI

001.06.0101.0042.001 19,13 4.442,57

HAMILTON 
LEMOS MAGUE-
ROSKI

001.06.0102.0102.001 13,40 3.111,93

ILDA LUIZA 
CZERNHAK

001.06.0090.0407.001 14,00 3.251,28

JOAO CARLOS 
SEGAT

001.06.0101.0081.001 13,25 3.077,10

JOÃO TAVARES 
DA SILVA FILHO

001.06.0098.0357.001 13,00 3.018,99

JONAS FRANCIS-
CO RODRIGUES

001.06.0102.0063.001 13,40 3.111,93

LINA SALETE 
GEREMIA

001.06.0101.0120.001 13,25 3.077,10

LORENÇO 
MASSUCATTO DE 
ALMEIDA

001.06.0102.0141.001 13,40 3.111,93

LUSSARA ADRIA-
NA DOS SANTOS 
SANTI

001.06.0100.0204.001 13,00 3.018,99

MANOEL MACIEL 
DOS SANTOS

001.06.0102.0167.001 13,40 3.111,93

MARCOS ROBER-
TO RODRIGUES

001.06.0102.0089.001 13,40 3.111,93

MARIES APARECI-
DA FERNANDES

001.06.0100.0152.001 5,00 1.161,15

MARILENE DE 
OLIVEIRA AL-
MEIDA

001.06.0102.0219.001 13,40 3.111,93

MAURO HEN-
RIQUE CIFRO 
MACHADO

001.06.0100.0165.001 13,00 3.018,99

MIRIAM MULLER 001.06.0055.0041.001 3,40 789,58
MOACIR BOFF 001.06.0102.0206.001 13,40 3.111,93
MONICA CAR-
DOSO

001.06.0098.0344.001 13,00 3.018,99

NILO PEDRO 
LORENZONI

001.06.0101.0068.001 13,25 3.077,10

ORIDES VIEIRA 001.06.0102.0154.001 13,40 3.111,93
PAMELA SILVA 
DOS SANTOS

001.06.0055.0331.001 18,13 4.210,33

PAULO EDSON 
MULLER

001.06.0102.0193.001 13,40 3.111,93

PEDRO CAMILO 
DANIEL

001.06.0102.0232.001 13,40 3.111,93
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imóveis beneficiados com a obra pública. 
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 28,48 /m2.
CUSTO METRO LINEAR         = R$ 113,88 /ml (sem a mão-de-
obra) 6.

OBSERVAÇÕES

6.1 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova, devendo fazê-lo por meio de petição escrita e protocolada 
no setor competente da Prefeitura Municipal.
6.2 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, an-
tes do início das obras de pavimentação, deverão providenciar 
as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo qualquer, 
conforme especifica a Lei 54/83 de 15/12/83 (Código Tributário 
Municipal), em seu artigo 53, § 3º. 
6.3 - O custo da obra será lançado aos proprietários sobre seu 
valor total, considerada a participação do município referente aos 
terrenos públicos (áreas verdes e institucionais e outras áreas pú-
blicas de sua propriedade) e também considerado o custo dos 
meios dos cruzamentos de rua. 
6.4 - Em cumprimento aos termos do Código Tributário, artigo 71, 
parágrafo 2o, o valor total da Caução do presente projeto é de no 
mínimo 70% (setenta por cento) do total do orçamento da obra, 
constante neste Edital. 
6.5 - Os beneficiários da obra poderão optar individualmente pela 
participação na caução com um percentual mínimo de 10% (dez 
por cento) e no máximo de 80% (oitenta por cento) de sua Contri-
buição de Melhoria Individual relacionada em anexo, desde que o 
valor total caucionado não seja inferior a 70% (setenta por cento) 
do total do orçamento da obra, constante neste Edital.
6.6 - A Caução será integralizada de uma só vez, no prazo máximo 
de 30 dias da publicação do presente edital, que deverá ser depo-
sitada individualmente pelos proprietários solicitantes e relaciona-
dos no item 07 abaixo, mediante emissão de DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal a ser expedido pelo setor competente 
da prefeitura:

BANCO SICOOB/SC - AGÊNCIA 3038
NOME DA CONTA SICOOB RUA JOSÉ CEZARIO GUZZI
Nº DA CONTA 21.531-7

Decorrido o prazo previsto para integralização de caução, e confir-
mada a sua efetivação, serão tomadas as seguintes providências 
legais:
Publicação do Edital de Cobrança da Contribuição de Melhoria com 
os prazos legais em estrita observância das prescrições do § 1o e 
4o do artigo 69 da lei 54/83;
Inicio das obras de pavimentação da rua;

6.6 - Não sendo prestada a integralização da caução conforme 
estipulado, o valor caucionado será devolvido aos proprietários 
de acordo com o § 3o do art. 71 da Lei 54/83.  Executada a obra 
a Caução prestada não será restituída, sendo computada para os 
fins da Contribuição de Melhoria individual de cada proprietário.  
6.7 - Os beneficiários optantes da obra, terão os valores cauciona-
dos, considerados como pagamento da Contribuição de Melhoria, 
na forma acima descrita, e gozarão dos descontos e formas de 
pagamento previstas nos artigos 76 e 77 do Código Tributário Mu-
nicipal (Lei 54/83). 

RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS COM A RESPECTIVA CONTRIBUI-
ÇÃO DE MELHORIA
 

6 O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 70.140,90) pela somatória das testadas dos imóveis be-
neficiados pela pavimentação, (615,92).

obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária, a ser apurada mediante avaliação de comissão espe-
cialmente nomeada para este fim pelo Prefeito Municipal, nos ter-
mos do disposto no art. 69, § 2º do Código Tributário Municipal.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descritivo aci-
ma, e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais 
se encontram relacionados todos os serviços com suas quanti-
dades, custos unitários e totais, resultando ao final o custo da 
obra, além dos valores de cobrança da Contribuição de Melhoria 
por metro linear de testada, conforme discriminação constante do 
quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOSUN QTDE.

CUSTO 
UNITÁRIO
R$

CUSTO 
TOTAL À 
VISTA
R$

Locação com aparelho topo-
gráfico M 307,96 0,47 144,74
Regularização e compactação 
subleito M2 2.463,00 1,49 3.669,87
Camada de Brita 2 para forro 
(nivelada e compactada) M³ 88,67 44,00 3.901,48
Sub-Base em macadame seco 
(nivelada e compactada) M3 354,67 44,00 15.605,57
Base em brita graduada (nive-
lada e compactada) M3 236,45 44,00 10.403,80
Imprimação com CM-30 Ton. 3,26 2.090,00 6.813,40
Pintura de ligação com RM-1C Ton. 2,03 1.210,00 2.456,30
Camada Asfáltica de CAUQ Ton. 307,88 133,77 41.185,11
Meio fio de concreto simples 
moldado in loco M 615,92 33,64 20.719,55
Sinalização Horizontal M2 123,18 19,51 2.403,24
Sinalização Vertical Un. 4,00 151,16 604,64
Custo com equipamentos e 
maquinas Vb. 1,00 32.374,11 32.374,11

SUBTOTAL  140.281,81
PARTICIPAÇÃO DA PREFEI-
TURA (INCENTIVO)  70.140,90

 
TOTAL 70.140,90

DIMENSIONAMENTO:
Forro= 3,00cm; 
Macadame seco= 12,00cm; 
Base de brita graduada = 8,00cm; e
Capa (Camada de CAUQ) = 5,00cm.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL 

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue abaixo:
CMI = VO X AI
             SAT

SENDO:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os 
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ROMEU LUIZ 
ARIATTI 001.05.0108.0268.001 15,00 1.708,20
RUA RÔMULO PE-
REIRA DA SILVA 28,00 3.188,64
TUBULAÇÃO 3,00 341,64
VAINE MARY CA-
DORE SCUSSIATO 001.05.0109.0228.001 16,20 1.844,86
VALMOR ARL 001.05.0130.0083.001 12,00 1.366,56
TOTAL 670,36 70.245,22

Caçador (SC), Março 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

MANOEL PEDRO DRIESSEN - Edital Nº 07-2012 
(DIRETA)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 07/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interes-
sados que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica 
com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA MA-
NOEL PEDRO DRIESSEN com área total de pavimentação igual 
a 3.084,00 M2 e somatório das testadas igual a 278,70 metros 
lineares.
 
CARACTERIZAÇÃO DA RUA

Nome: MANOEL PEDRO DRIESSEN
Bairro: MUNICÍPIOS
Somatório de testadas: 278,70 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 3.084,00 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado 
a Quente e Dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA 

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.
Dentro dos custos totais ou globais da obra poderá ser incluído 
nos orçamentos o montante investido em estudos, projetos, fisca-
lização, desapropriações, administração, execução e demais inves-
timentos necessários a geração de benefícios aos imóveis situados 
na zona de influência.

PROPRIETÁRIOS INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
TESTADA
DO IMÓVEL VALOR (R$)

ABEL LUIZ 
CASSIANO DE 
OLIVEIRA 001.05.0108.0321.001 13,00 1.480,44
ADELINO BER-
TOTTO 001.05.0130.0036.001 12,00 1.366,56
ADEMIR SÉRGIO 
BERNARDINO 001.05.0108.0269.001 13,00 1.480,44
AÉRCIO DOS 
SANTOS MENELLI 001.05.0130.0050.001 12,00 1.366,56
ALTAMIRO FIGUE-
ROA 001.05.0108.0283.001 15,00 1.708,20
ALTAMIRO FIGUE-
ROA 001.05.0108.0298.001 15,00 1.708,20
AMILQUER VITO-
RIO GOTARDO 001.05.0109.0212.001 20,27 2.308,35
ANGELINA S DE 
LORENZI DINON 001.05.0130.0048.001 12,00 1.366,56
CÁRITAS SOLIDA-
RIEDADE 001.05.0109.0192.001 26,00 2.960,88
CARLITO VALCA-
RENGHI 001.05.0130.0073.001 12,00 1.366,56
CLÁUDIO ROBER-
TO BUSCARONS 001.05.0109.0150.001 15,00 1.708,20
DAYANE SCHIMIT 
BINS 001.05.0108.0308.001 13,00 1.480,44
DIOCLÉCIO 
BRANCO E MARIA 
CRISTIANE 001.05.0130.0024.001 12,00 1.366,56
EDENILSON 
ABATTI 001.05.0109.0256.001 13.18 1.500,94
ELOIR JOÃO 
FEZOLLI 001.05.0108.0243.001 13,00 1.480,44
ERIVELTO ABATTI 001.05.0109.0283.001 15,95 1.816,39
GILBERTO COR-
REIA 001.05.0109.0269.001 13.18 1.500,94
GILMAR FRANCIS-
CO DA SILVA E 
DIRCE 001.05.0108.0256.001 13,00 1.480,44
IRACI FIGUEROA 
ZARDO 001.05.0109.0218.001 21,00 2.391,48
JAIME CEZAR 
SANTA CLARA 001.05.0130.00126.001 14,00 1.594,32
JOÃO GABRIEL 
MARTINS 001.05.0108.0230.001 30,00 3.416,64
JUAREZ DE SOU-
ZA SANTOS 001.05.0109.0135.001 15,00 1.708,20
LEONILDA MARIA 
SCAPIN VILAN 001.05.0108.0282.001 13,00 1.480,44
LEONILDE APARE-
CIDA STEFAN 001.05.0108.0295.001 13,00 1.480,44
MAICON DE LIMA 
E SUZANE MARIA 001.05.0109.0282.001 13.18 1.500,94
MARCOS PAULO 
COMACCHIO E 
CAMILA 001.05.0108.0253.001 19,00 2.163,72
MARIA JOSÉ 
HACK 001.05.0109.0165.001 15,00 1.708,20
MARISA SUBTIL 001.05.0130.0012.001 6,00 683,28
ONÉSIO SELL 001.05.0108.0335.001 14,73 1.677,45
PEDRO DE BOR-
TOLO JÚNIOR 001.05.0109.0243.001 15,21 1.732,11
PREFEITURA M. 
CACADOR 95,00 10.811,00
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SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 36,72 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 406,39 /ml (sem a mão-de-
obra) 7.
 
OBSERVAÇÕES

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL: 

PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO
IMÓVEL

TESTADA 
(ML)

VALOR DA 
TESTADA (R$)

ASSOCIAÇÃO 
DAS DAMAS DE 
CARIDADE

001.02.0025.0147.001 17,00 6.908,63

ASSOCIAÇÃO 
DAS DAMAS DE 
CARIDADE

001.02.0025.0101.001 25,00 10.159,75

DEYWISON SCH-
MITT SCOTTI

001.02.0023.0230.001 8,00 3.251,12

KEILA BRUGNARA 
E EVANDRO C. 
FRITSCH

001.02.0025.0084.001 21,50 8.737,38

KETELIN CRIS 
EGER

001.02.0024.0147.001 23,50 9.550,16

LUCIA AMALIA 
GALVÃO

001.02.0024.0101.001 17,00 6.908,63

LUIZ LAURO 
HENRICH

001.02.0024.0084.001 21,50 8.737,38

LUIZ PIATI 001.02.0023.0220.001 14,50 5.892,65
PAULO COLPINI 001.02.0023.0210.001 22,20 9.021,85
RUA PASCHOAL 
ROTTA

12,00 4.876,68

SAYONARA 
APARECIDA DOS 
SANTOS RIEDI

001.02.0023.0200.001 38,50 15.646,01

SIDNEI ROBERTO 
MARINS

001.02.0127.0286.001 58,00 23.570,61

TOTAL 278,70 113.260,85

7  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 113.260,45) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis beneficiados 
pela pavimentação, (278,70 metros lineares).

Especificações 
e Serviços

Un Quant.
Custo 
Unitário

Custo 
total à vista

Placa de 
Obra modelo 
convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Regularização 
e compacta-
ção de sublei-
to até 20 cm 
de espessura

M² 3.084,00 1,89 5.828,76

Meio-fio de 
concreto 
moldado no 
local, usinado 
15Mpa 

M² 775,00 47,47 37.0006,25

Base de cama-
da de brita 
graduada –
h=20cm

M² 616,80 145,84 89.954,11

Imprimação 
com CM-30; 
taxa de 1,2L/
m²

M² 3.084,00 3,35 10.331,40

Fornecimento 
e execução 
de pintura de 
ligação com 
RR-2C; taxa 
de 1,0L/m²

M² 3.084,00 1,25 3.855,00

Fornecimiento 
e execução de 
concreto asfal-
tico usinado à 
quente CAUQ 
e=5,00cm, 
compactado.

Ton. 385,50 193,08 74.432,34

Sinalização 
Horizontal

M² 200,00 17,24 3.448,00

SERVIÇOS 
COM MÁQUI-
NAS E EQUI-
PAMENTOS

Un. 1,00 113.260,85

SUBTOTAL 226.521,70

DEDUÇÕES 
(INCENTIVO)

113.260,85

TOTAL 113.260,85

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL 

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue abaixo:

CMI = VO X AI
             SAT  

Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
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Escavação mecânica em mate-
rial de 1ª categoria M3 90,63 1,95 176,72
Tubo Concreto 30cm m 23,88 20,24 483,33
Tubo Concreto 40cm m 269,78 31,62 8.530,44
Reaterro de valas com brita 2 M3 55,04 44,00 2.421,74
Bocas de Lobo UN. 9,00 1.014,03 9.126,23
Camada de Brita 2 para forro 
(nivelada e compactada) M³ 85,44 44,00 3.759,28
Camada de Macadame Seco 
(nivelada e compactada) M³ 341,75 44,00 15.037,10
Camada Base de Brita Gradua-
da (nivelada e compactada) M³ 227,83 44,00 10.024,73
Imprimação com CM- 30 Ton. 3,14 2.090,00 6.571,21
Pintura de Ligação com RM 1C Ton. 1,95 1.210,00 2.363,96
Camada Asfáltica com CAUQ. Ton. 296,66 133,77 36.684,89
Meio Fio de Concreto Simples 
(moldado in loco) Ml. 587,32 33,64 19.759,79
Sinalização Horizontal  M2 117,46 19,51 2.292,08
Sinalização Vertical UN. 8,00 151,16 1.209,25
Custo com equipamentos e 
maquinas Vb. 1,00 41.599,92 41.599,92

SUBTOTAL 180.266,32

PARTICIPAÇÃO DA PREFEITU-
RA (INCENTIVO)  90.133,16

TOTAL 90.133,16

DIMENSIONAMENTO:
Forro= 3,00cm; 
Macadame seco= 12,00cm; 
Base de brita graduada = 8,00cm; e
Capa (Camada de CAUQ) = 5,00cm.
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL 

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue abaixo:

CMI = VO X AI
             SAT

SENDO:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública. 
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 37,98 /m2.
CUSTO METRO LINEAR         = R$ 160,06 /ml (sem a mão-de-
obra) 8.

OBSERVAÇÕES

6.1 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova, devendo fazê-lo por meio de petição escrita e protocolada 
no setor competente da Prefeitura Municipal.
6.2 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, an-
tes do início das obras de pavimentação, deverão providenciar 
as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo qualquer, 
conforme especifica a Lei 54/83 de 15/12/83 (Código Tributário 

8  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total 
da obra (R$ 90.163,16) pela somatória das testadas dos imóveis 
beneficiados pela pavimentação, (563,30).

Caçador, Março de 2012.
 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

SEBASTIÃO GONÇALVES CORDEIRO - Edital Nº 20-
12 (CAUÇÃO
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NÚMERO 20/2012
CAUÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessa-
dos que recebeu REQUERIMENTO (abaixo assinado) protocolado 
sob o nº 1.028/2012, de proprietários de imóveis lindeiros à Rua 
SEBASTIÃO GONÇALVES CORDEIRO, no bairro Bello, solicitando 
projeto de pavimentação, enquadrada no programa de obras se-
cundárias, em concordância com o Código Tributário Municipal – 
Lei 54/83 – artigos 70, II e 71.  
As obras de pavimentação asfáltica com CAUQ – Concreto Asfáltico 
Usinado a Quente serão realizadas na Rua SEBASTIÃO GONÇAL-
VES CORDEIRO, no bairro Bello, partindo da Rua Odelir Godinho 
até chegar ao seu final após a Rua Pedro Fernandes de Oliveira 
com área total de pavimentação igual a 2.373,28 m2 e somatório 
das testadas igual a 563,30 metros lineares.
 
CARACTERIZAÇÃO DA RUA:

Nome: SEBASTIÃO GONÇALVES CORDEIRO
Bairro: BELLO
Somatório de testadas: 563,30 metros lineares
Área de pavimentação: 2.373,28 m2
 
MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado 
a Quente e Dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária, a ser apurada mediante avaliação de comissão espe-
cialmente nomeada para este fim pelo Prefeito Municipal, nos ter-
mos do disposto no art. 69, § 2º do Código Tributário Municipal.
ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descritivo aci-
ma, e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais 
se encontram relacionados todos os serviços com suas quanti-
dades, custos unitários e totais, resultando ao final o custo da 
obra, além dos valores de cobrança da Contribuição de Melhoria 
por metro linear de testada, conforme discriminação constante do 
quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS UN QTDE.

CUSTO 
UNITÁRIO
R$

CUSTO 
TOTAL À 
VISTA R$

Locação com aparelho topo-
gráfico M 293,66 0,47 138,02
Regularização e compactação 
subleito M2 2.373,28 7,20 17.087,62
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IVAN DREHMER 001.03.037.0349.001 14,00 2.240,13
IVO SIQUEIRA 001.03.043.0295.001 20,00 3.200,18
JOSE RIBEIRO DOS 
SANTOS 001.03.038.0220.001 14,00 2.240,13
JOSE RIBEIRO DOS 
SANTOS 001.03.038.0234.001 14,00 2.240,13
JOSE RIBEIRO DOS 
SANTOS 001.03.038.0248.001 14,00 2.240,13
JOSE RIBEIRO DOS 
SANTOS 001.03.038.0308.001 23,00 3.680,21
LUCINERI VERA DA 
SILVA 001.03.041.0029.001 22,00 3.520,20
NEIDE FATIMA DA SILVA 001.03.037.0307.001 14,00 2.240,13
NEUCIR FORTES OENGS-
BURGER 001.03.078.0188.001 38,00 6.080,35
OSMAR BORBA 001.03.037.0403.001 14,00 2.240,13
PEDRO BENJAMIN 001.03.041.0170.001 26,00 4.160,24
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 1,80 288,02
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 25,50 4.080,23
RUA 316 14,00 2.240,13
RUA CURITIBA 17,00 2.720,16
RUA JOSE NACLE DAVID 14,00 2.240,13
RUA PEDRO FERNANDES 
DE OLIVEIRA 28,00 4.480,26
TANIA MARIA SAVIAN 001.03.078.0053.001 14,00 2.240,13
TOTAL 563,30 90.133,16

Caçador (SC), Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SERRA DO ESPIGÃO - Edital Nº 08-2012 (MELHORIA 
DIRETA)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 08/2012.
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessa-
dos que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica com 
CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA SERRA DO 
ESPIGÃO com área total de pavimentação igual a 2.320,00 m2 e 
somatório das testadas igual a 503,96 metros lineares.
 
CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome: SERRA DO ESPIGÃO
Bairro : BOM SUCESSO
Somatório de testadas: 503,96 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 2.320,00 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usina-
do a Quente e dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 

Municipal), em seu artigo 53, § 3º. 
6.3 - O custo da obra será lançado aos proprietários sobre seu 
valor total, considerada a participação do município referente aos 
terrenos públicos (áreas verdes e institucionais e outras áreas pú-
blicas de sua propriedade) e também considerado o custo dos 
meios dos cruzamentos de rua. 
6.4 - Em cumprimento aos termos do Código Tributário, artigo 71, 
parágrafo 2o, o valor total da Caução do presente projeto é de no 
mínimo 70% (setenta por cento) do total do orçamento da obra, 
constante neste Edital. 
6.5 - Os beneficiários da obra poderão optar individualmente pela 
participação na caução com um percentual mínimo de 10% (dez 
por cento) e no máximo de 80% (oitenta por cento) de sua Contri-
buição de Melhoria Individual relacionada em anexo, desde que o 
valor total caucionado não seja inferior a 70% (setenta por cento) 
do total do orçamento da obra, constante neste Edital.
6.6 - A Caução será integralizada de uma só vez, no prazo máximo 
de 30 dias da publicação do presente edital, que deverá ser depo-
sitada individualmente pelos proprietários solicitantes e relaciona-
dos no item 07 abaixo, mediante emissão de DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal a ser expedido pelo setor competente 
da prefeitura:

BANCO SICOOB/SC - AGÊNCIA 3038
NOME DA CONTA SICOOB RUA SEBASTIÃO GONÇALVES CORDEIRO
Nº DA CONTA 21.539-2

Decorrido o prazo previsto para integralização de caução, e confir-
mada a sua efetivação, serão tomadas as seguintes providências 
legais:
Publicação do Edital de Cobrança da Contribuição de Melhoria com 
os prazos legais em estrita observância das prescrições do § 1o e 
4o do artigo 69 da lei 54/83;
Inicio das obras de pavimentação da rua;

6.6 - Não sendo prestada a integralização da caução conforme 
estipulado, o valor caucionado será devolvido aos proprietários 
de acordo com o § 3o do art. 71 da lei 54/83.  Executada a obra 
a Caução prestada não será restituída, sendo computada para os 
fins da Contribuição de Melhoria individual de cada proprietário.  
6.7 - Os beneficiários optantes da obra, terão os valores cauciona-
dos, considerados como pagamento da Contribuição de Melhoria, 
na forma acima descrita, e gozarão dos descontos e formas de 
pagamento previstas nos artigos 76 e 77 do Código Tributário Mu-
nicipal (Lei 54/83). 

RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS COM A RESPECTIVA CONTRIBUI-
ÇÃO DE MELHORIA

PROPRIETÁRIOS
INSCRIÇÃO IMOBILI-
ÁRIA

TESTADA
DO IMÓ-
VEL VALOR (R$)

ADAIR JOSE CHAVES 001.03.037.0321.001 14,00 2.240,13
ADONIS HOMERO COR-
DEIRO 001.03.037.0462.001 22,00 3.520,20
AILTON MARTIOL 
PRESTES 001.03.036.0174.001 25,00 4.000,23
AIRTON DE OLIVEIRA 001.03.037.0293.001 14,00 2.240,13
DIVA ALVES DE OLIVEI-
RA DOS SANTOS 001.03.078.0069.001 14,00 2.240,13
DORIVAL LIMA SANTOS 001.03.044.0014.001 40,00 6.400,37
ELIZATE FABICHARI 
ALVES 001.03.043.0281.001 20,00 3.200,18
FRANCISCO OTAIR 
MACHADO 001.03.043.0014.001 40,00 6.400,37
GENTIL ALVES DE 
SOUZA 001.03.036.0133.001 33,00 5.280,30
CECILIA VILLAN VOLOCH001.03.037.0335.001 14,00 2.240,13
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OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo No. 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL
TESTADA 
(m)

VALOR DA 
TESTADA (R$)

ADÃO CARLOS 
ALBERTO VAIS

001.04.0385.0062.001 12,00 2.053,54

ALCINO DO 
AMARAL

001.04.0381.0133.001 12,00 2.053,54

ALDAIR JOSE DE 
LIMA

001.04.0385.0050.001 12,00 2.053,54

ANA MARIA DE 
SOUZA OLIVEIRA

001.04.0386.0206.001 12,00 2.053,54

ANA MARIA DE 
SOUZA OLIVEIRA

001.04.0386.0302.001 12,00 2.053,54

ANTONIO RENA-
TO PEREIRA

001.04.0385.0110.001 12,00 2.053,54

ASSOCIAÇÃO DE 
NUCLEOS COMU-
NITÁRIO

001.04.0382.0036.001 12,00 2.053,54

ASSOCIAÇÃO DE 
NUCLEOS COMU-
NITÁRIO

001.04.0382.0048.001 12,00 2.053,54

ASSOCIAÇÃO DE 
NUCLEOS COMU-
NITÁRIO

001.04.0382.0096.001 12,00 2.053,54

CASSEMIRO 
ANTUNES DE 
OLIVEIRA

001.04.0385.0134.001 12,00 2.053,54

CASSIO ROBERTO 
SILVEIRA

001.04.0382.0072.001 12,00 2.053,54

CATARINA ZIPPE-
RER

001.04.0385.0037.001 12,00 2.053,54

DARCI PEREIRA 001.04.0386.0220.001 12,00 2.053,54
FRANCISCO CAR-
NEIRO 

001.04.0381.0121.001 12,00 2.053,54

GERTRUDES 
CARNEIRO

001.04.0381.0097.001 12,00 2.053,54

IGREJA EVANGE-
LICA ASSEMBLEIA 
DE DEUS

001.04.0381.0061.001 12,00 2.053,54

IGREJA EVANGE-
LICA ASSEMBLEIA 
DE DEUS

001.04.0381.0049.001 12,00 2.053,54

fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
 
A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.

Especificações e Serviços Un. Quant.
Custo 
Unitário

Custo total 
à vista

Placa de Obra modelo convênio M² 6,00 277,64 1.665,84
Regularização e compacta-
ção de subleito até 20 cm de 
espessura

M² 2.320,00 1,89 4.384,80

Meio-fio de concreto moldado 
no local, usinado 15Mpa 

M² 600,00 47,47 28.650,00

Base de camada de brita gra-
duada –h=20cm

M² 464,00 145,84 67.669,76

Imprimação com CM-30; taxa 
de 1,2L/m²

M² 2.320,00 3,35 7.772,00

Fornecimento e execução de 
pintura de ligação com RR-2C; 
taxa de 1,0L/m²

M² 2.320,00 1,25 2.900,00

Fornecimiento e execução 
de concreto asfaltico usinado 
a quente CAUQ e=5,00cm, 
compactado.

Ton. 290,00 193,08 55.993,20

Sinalização Horizontal M² 200,00 17,24 3.448,00
SERVIÇOS COM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Un. 1,00 86.241,8 86.241,8

SUBTOTAL 172.483,60

DEDUÇÕES (INCENTIVO) 86.241,80

TOTAL 86.241,80,

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
             SAT  
Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 37,13 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 171,12 /ml (sem a mão-de-
obra) 9.
9  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 86.241,80) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis beneficiados 
pela pavimentação, (503,96 metros lineares).
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somatório das testadas igual a 351,40 metros lineares.
 
CARACTERIZAÇÃO DA RUA:  

Nome: SERRA GERAL
Bairro: BOM SUCESSO
Somatório de testadas: 351,40 METROS LINEARES
Área de pavimentação: 1.575,00 m2

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usina-
do a Quente e dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária.

ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 
execução dos serviços discriminados no memorial descrito acima, 
e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se 
encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades e 
custos unitários e totais, dando ao final o custo da obra, além dos 
valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear 
de testada.

Especificações e Serviços Un Quant.
Custo 
Unitário

Custo total à 
vista

Placa de Obra modelo 
convênio

M² 6,00 277,64 1.665,84

Regularização e compacta-
ção de subleito até 20 cm 
de espessura

M² 1.575,00 1,89 2.976,75

Meio-fio de concreto molda-
do no local, usinado 15Mpa 

M² 450,00 47,47 21.487,50

Base de camada de brita 
graduada –h=20cm

M² 315,00 145,84 45.939,60

Imprimação com CM-30; 
taxa de 1,2L/m²

M² 1.575,00 3,35 5.276,25

Fornecimento e execução 
de pintura de ligação com 
RR-2C; taxa de 1,0L/m²

M² 1.575,00 1,25 1.968,75

Fornecimiento e execu-
ção de concreto asfaltico 
usinado a quente CAUQ 
e=5,00cm, compactado.

Ton. 196,88 193,08 38.013,59

Sinalização Horizontal M² 110,00 17,24 1.896,40
SERVIÇOS COM MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

Un. 1,00 59.612,3459.612,34

SUBTOTAL 119.224,68

DEDUÇÕES
INCENTI-
VO

59.612,34

IGREJA EVANGE-
LICA ASSEMBLEIA 
DE DEUS

001.04.0381.0037.001 12,00 2.053,54

IVANEI MARIA 
MARCUS

001.04.0385.0122.001 12,00 2.053,54

JANAINA TIBES 
DE QUADROS

001.04.0386.0194.001 12,00 2.053,54

JOAO MARIA 
XAVIER

001.04.0386.0218.001 12,00 2.053,54

JOSEMAR DA 
SILVA

001.04.0382.0012.001 11,96 2.046,69

JOSEMAR DA 
SILVA

001.04.0385.0074.001 12,00 2.053,54

JURANDIR TIBES 001.04.0385.0086.001 12,00 2.053,54
LURDES DOROTI 
GODINHO DE 
OLIVEIRA

001.04.0386.0278.001 12,00 2.053,54

MARGARIDA 
SANTOS LEMOS 
GONÇALVES

001.04.0381.0182.001 12,00 2.053,54

MARIA H. PEDRO-
SO BATISTA

001.04.0381.0130.001 12,00 2.053,54

MARIA MORAES 001.04.0385.0146.001 12,00 2.053,54
MARTINIANO 
LUIZ DA SILVA

001.04.0382.0060.001 12,00 2.053,54

MELITA COPPINI 
MULLER

001.04.0382.0168.001 12,00 2.053,54

MIGUELINA DA 
APARECIDA MAIA

001.04.0381.0085.001 12,00 2.053,54

MOACIR FREITAS 001.04.0381.0109.001 12,00 2.053,54
NILSON PESSOA 001.04.0386.0242.001 12,00 2.053,54
RUBENS SCHLOS-
SER RIBEIRO

001.04.0386.0290.001 12,00 2.053,54

RUDINEI DIAS 
TOLEDO

001.04.0382.0120.001 12,00 2.053,54

SERGIO PONTES 
GONÇALVES

001.04.0382.0084.001 12,00 2.053,54

TEREZINHA DE 
JESUS AMARAL

001.04.0386.0266.001 12,00 2.053,54

VALDEMIR DO-
NER DOS SANTOS

001.04.0386.0254.001 12,00 2.053,54

VALENTIM DE 
SOUZA NETO

001.04.0385.0098.001 12,00 2.053,54

VALERIANO LEAL 
DA SILVA

001.04.0386.0314.001 12,00 2.053,54

VILSON GONÇAL-
VES DOS SANTOS

001.04.0382.0132.001 12,00 2.053,54

ZENEIDE ORTIZ 001.04.0382.0108.001 12,00 2.053,54
ZILA MULLER 001.04.0381.0073.001 12,00 2.053,54
TOTAL 515,96 88.295,37

Caçador, Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

SERRA GERAL - Edital Nº 09-2012 (MELHORIA 
DIRETA)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 09/2012.

COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interes-
sados que serão executadas as obras de pavimentação asfáltica 
com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, na RUA SERRA 
GERAL com área total de pavimentação igual a 1.575,00 m2 e 
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JOAO DOS SANTOS 
ALMEIDA

001.04.0387.0157.001 25,00 4.241,00

MARGARIDA SANTOS 
LEMOS GONÇALVES

001.04.0381.0182.001 25,00 4.241,00

MELITA COPPINI 
MULLER

001.04.0382.0168.001 25,00 4.241,00

NERCY SEBASTIÃO 
CHAVES

001.04.0384.0069.001 25,00 4.241,00

ROZANA MULLER 001.04.0388.0194.001 25,00 4.241,00
SEBASTIANA ANDRADE 
DE MARQUES

001.04.0382.0206.001 25,00 4.241,00

SEM CADASTRO 25,00 4.241,00
VALDECIR ALVES 
XAVIER

001.04.0387.0194.001 25,00 4.241,00

TOTAL 351,40 59.611,60

Caçador, Março 2012.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

VICTOR HUGO PETRY - Edital Nº 16-12 (CAUÇÃO)
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NÚMERO 16/2012
CAUÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interes-
sados que recebeu REQUERIMENTO (abaixo assinado) protoco-
lado sob o nº 1.032/2012, de proprietários de imóveis lindeiros à 
VICTOR HUGO PETRY, no bairro Alto Bonito, solicitando projeto 
de pavimentação, enquadrada no programa de obras secundárias, 
em concordância com o Código Tributário Municipal – Lei 54/83 – 
artigos 70, II e 71.  
As obras de pavimentação asfáltica com CAUQ – Concreto As-
fáltico Usinado a Quente serão realizadas na Rua VICTOR HUGO 
PETRY, no bairro Alto Bonito, partindo da Avenida Comendador 
Silvino Caramori até chegar ao seu final após a Rua Salvador, com 
área total de pavimentação igual a 3.806,73 m2 e somatório das 
testadas igual a 901,47 metros lineares.

CARACTERIZAÇÃO DA RUA:

Nome: VICTOR HUGO PETRY
Bairro: ALTO BONITO
Somatório de testadas: 901,47 metros lineares
Área de pavimentação: 3.806,73 m2
 
MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:
Serviços de regularização da pista 
Transporte de materiais
Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado 
a Quente e Dimensionamento conforme Planilha de orçamento 
descrita abaixo.
Serviços de Sinalização

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às 
obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o 
fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% 
(cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização 
imobiliária, a ser apurada mediante avaliação de comissão espe-
cialmente nomeada para este fim pelo Prefeito Municipal, nos ter-
mos do disposto no art. 69, § 2º do Código Tributário Municipal.
ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à 

TOTAL 59.612,34

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue:

CMI = VO X AI
             SAT  
Sendo:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública.
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 37,84 /m2.
CUSTO METRO LINEAR        = R$ 169,64 /ml (sem a mão-de-
obra) 10.
 
OBSERVAÇÕES:

01 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova
02 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, antes 
do início das obras de pavimentação, deverão os mesmos provi-
denciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo 
qualquer, conforme especifica a lei 54/83 de 15/12/83, em seu 
artigo No. 53, § 3º.
03 - O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos 
imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 
100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da 
obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida 
no imóvel. 
04 - A Lei Complementar Municipal 120, de 23 de novembro de 
2007 dispõe que aqueles contribuintes que possuem apenas 1 
(um) imóvel e renda inferior a 2 (dois) salários mínimos poderão 
ser isentos do pagamento da contribuição de melhoria. Caso quei-
ra usufruir deste benefício, deve preencher o requerimento junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, com documento que 
comprovem que se enquadra nos requisitos da lei para a obtenção 
da isenção.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA POR CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIO DO 
IMÓVEL

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL
TESTADA 
(m)

VALOR DA 
TESTADA (R$)

ADILSON CAVALHEIRO 
DO AMARAL

001.04.0383.0150.001 25,00 4.241,00

ARLENE DE ALMEIDA 
PEREIRA

001.04.0388.0157.001 25,00 4.241,00

ASSOCIAÇÃO DOS NU-
CLEOS COMUNITÁRIO

001.04.0386.0157.001 25,00 4.241,00

CELSO DA SILVA 001.04.0383.0159.001 25,00 4.241,00
EDI PAZ 001.04.0384.0095.001 26,40 4.478,60
JANIANA TIBES DE 
QUADROS

001.04.0386.0194.001 25,00 4.241,00

10  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da 
obra (R$ 59.612,34) do qual já está deduzida a contrapartida da 
prefeitura, pela somatória das testadas dos imóveis beneficiados 
pela pavimentação, (351,40 metros lineares).
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VO = Custo Total da Obra
AI= Testada em metros lineares do imóvel
SAT= Somatório das testadas em metros lineares de todos os imó-
veis beneficiados com a obra pública. 
CUSTO METRO QUADRADO = R$ 32,70 /m2.
CUSTO METRO LINEAR         = R$ 138,08 /ml (sem a mão-de-
obra) 11.

OBSERVAÇÕES

6.1 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer 
dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da 
prova, devendo fazê-lo por meio de petição escrita e protocolada 
no setor competente da Prefeitura Municipal.
6.2 – Ficam cientificados os proprietários interessados que, an-
tes do início das obras de pavimentação, deverão providenciar 
as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo qualquer, 
conforme especifica a Lei 54/83 de 15/12/83 (Código Tributário 
Municipal), em seu artigo 53, § 3º. 
6.3 - O custo da obra será lançado aos proprietários sobre seu 
valor total, considerada a participação do município referente aos 
terrenos públicos (áreas verdes e institucionais e outras áreas pú-
blicas de sua propriedade) e também considerado o custo dos 
meios dos cruzamentos de rua. 
6.4 - Em cumprimento aos termos do Código Tributário, artigo 71, 
parágrafo 2o, o valor total da Caução do presente projeto é de no 
mínimo 70% (setenta por cento) do total do orçamento da obra, 
constante neste Edital. 
6.5 - Os beneficiários da obra poderão optar individualmente pela 
participação na caução com um percentual mínimo de 10% (dez 
por cento) e no máximo de 80% (oitenta por cento) de sua Contri-
buição de Melhoria Individual relacionada em anexo, desde que o 
valor total caucionado não seja inferior a 70% (setenta por cento) 
do total do orçamento da obra, constante neste Edital.
6.6 - A Caução será integralizada de uma só vez, no prazo máximo 
de 30 dias da publicação do presente edital, que deverá ser depo-
sitada individualmente pelos proprietários solicitantes e relaciona-
dos no item 07 abaixo, mediante emissão de DAM – Documento 
de Arrecadação Municipal a ser expedido pelo setor competente 
da prefeitura:

BANCO SICOOB/SC - AGÊNCIA 3038
NOME DA CONTA SICOOB RUA VICTOR HUGO PETRY
Nº DA CONTA 21.540-6

Decorrido o prazo previsto para integralização de caução, e confir-
mada a sua efetivação, serão tomadas as seguintes providências 
legais:
Publicação do Edital de Cobrança da Contribuição de Melhoria com 
os prazos legais em estrita observância das prescrições do § 1o e 
4o do artigo 69 da lei 54/83;
Inicio das obras de pavimentação da rua;

6.6 - Não sendo prestada a integralização da caução conforme 
estipulado, o valor caucionado será devolvido aos proprietários 
de acordo com o § 3o do art. 71 da lei 54/83.  Executada a obra 
a Caução prestada não será restituída, sendo computada para os 
fins da Contribuição de Melhoria individual de cada proprietário.  
6.7 - Os beneficiários optantes da obra, terão os valores cauciona-
dos, considerados como pagamento da Contribuição de Melhoria, 
na forma acima descrita, e gozarão dos descontos e formas de 
pagamento previstas nos artigos 76 e 77 do Código Tributário Mu-
nicipal (Lei 054/83). 

11  O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total 
da obra (R$ 124.479,28) pela somatória das testadas dos imóveis 
beneficiados pela pavimentação, (901,47).

execução dos serviços discriminados no memorial descritivo aci-
ma, e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais 
se encontram relacionados todos os serviços com suas quanti-
dades, custos unitários e totais, resultando ao final o custo da 
obra, além dos valores de cobrança da Contribuição de Melhoria 
por metro linear de testada, conforme discriminação constante do 
quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES E SER-
VIÇOS UN QTDE.

CUSTO 
UNITÁRIO
R$

CUSTO 
TOTAL À 
VISTA
R$

Locação com aparelho 
topográfico M 448,50 0,47 210,80
Regularização e compacta-
ção subleito M2 3.806,73 1,49 5.672,03
Escavação mecânica em 
material de 1ª categoria M3 167,04 1,95 325,73
Drenagem Pluvial com tubos 
de 0,30m M 24,00 20,24 485,76
Drenagem Pluvial com tubos 
de 0,60m M 226,00 67,00 15.142,00
Reaterro de valas com brita 
2 M3 101,45 44,00 4.463,60
Bocas de Lobo UN. 7,00 785,46 5.498,22
Camada de Brita 2 para for-
ro (nivelada e compactada) M³ 137,04 44,00 6.029,86
Camada de Macadame Seco 
(nivelada e compactada) M³ 548,17 44,00 24.119,44
Camada Base de Brita Gra-
duada (nivelada e compac-
tada) M³ 365,45 44,00 16.079,63
Imprimação com CM- 30 Ton. 5,04 2.090,00 10.540,20
Pintura de Ligação com RM 
1C Ton. 3,13 1.210,00 3.791,78
Camada Asfáltica com 
CAUQ. Ton. 475,84 133,77 63.654,38
Meio Fio de Concreto Sim-
ples (moldado in loco) Ml. 897,00 33,64 30.178,67
Sinalização Horizontal  M2 179,40 19,51 3.500,63
Sinalização Vertical UN. 12,00 151,16 1.813,87
Custo com equipamentos e 
maquinas Vb. 1,00 57.451,98 57.451,98

SUBTOTAL 248.958,56
PARTICIPAÇÃO DA PREFEI-
TURA (INCENTIVO) 124.479,28

TOTAL 124.479,28

DIMENSIONAMENTO:
Forro= 3,00cm; 
Macadame seco= 12,00cm; 
Base de brita graduada = 8,00cm; e
Capa (Camada de CAUQ) = 5,00cm.

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL 

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calcu-
lado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tribu-
tário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue abaixo:

CMI = VO X AI
         SAT

SENDO:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição 
de Melhoria
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Caçador (SC), Março 2012. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Ata 38-2012 Prefeitura
Ata nº 38/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2011 - acréscimo 
de 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de registro 
de preços nº 068/2011 para aquisição de refeições industriais tipo 
marmitex, para a Secretaria de Infraestrutura, Fundo Municipal de 
Assistência Social, Fundação Municipal do Meio Ambiente e Fundo 
Municipal de Saúde. Fornecedor: COZINHA INDUSTRIAL FISCHE 
HAUS LTDA- CNPJ nº 79.395.463/0001-50- Caçador, SC. Valor: R$ 
71.896,00.

QTDE UNID. DESCRIÇÃO R$ Unitário R$ Total

8.800 Unidade

Refeições prontas tipo marmitex, 
número 09, compostas de no 
mínimo os seguintes itens:
½ porção de arroz todos os dias,
½ porção de feijão todos os dias,
02 porções de carne de gado, 
frango, suíno ou peixe todos 
os dias (variando durante a 
semana),
01 porção diferente de prato 
complementar todos os dias 
(panqueca, aipim, suflê, macar-
rão, batata, polenta ou legumes 
gratinados),
02 variedades de saladas (no 
mínimo) todos os dias,
01 fruta todos os dias (variando 
durante a semana).
Oferecer variedades no cardápio 
durante a semana, com uma 
quantidade mínima de frituras.
Obs.: O cardápio deverá seguir 
as normas do PAT - Programa 
de Alimentação do Trabalhador, 
com 1.400 calorias, ser elabo-
rado e supervisionado por uma 
nutricionista.

8,17 71.896,00

As demais cláusulas constantes na Ata principal, geradora desta, 
permanecem inalteradas e continuam vigendo em sua integralida-
de e asseguradas e reservadas às dotações orçamentárias para o 
cumprimento das obrigações decorrentes do acréscimo.

Campo Alegre

Prefeitura

Lei Complementar Nº 088 DE 15 DE Março DE 2012
LEI COMPLEMENTAR Nº 088 DE 15 DE MARÇO DE 2012
“DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS-
TÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, INSTITUI O NOVO 
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS E DETERMINA AS 
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SUA PLENA EFICÁCIA”.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS COM A RESPECTIVA CONTRIBUI-
ÇÃO DE MELHORIA

PROPRIETÁRIOS
INSCRIÇÃO
 IMOBILIÁRIA

TESTADA
DO IMÓVEL VALOR (R$)

ADÃO GONÇALVES DE 
QUEIROZ 001.04.316.0214.001 27,00 3.728,29
AGOSTINA BATISTA DA 
SILVA E OUTRO 001.04.316.0021.001 28,00 3.866,37
ANA BORGES DA SILVA 001.04.074.0254.001 33,00 4.556,80
ANTONIO CARLOS SPE-
RANÇA 001.04.311.0021.001 21,00 2.899,78
ANTONIO CARLOS SPE-
RANÇA 001.04.311.0035.001 14,60 2.016,04
ANTONIO CARLOS SPE-
RANÇA 001.04.311.0183.001 43,00 5.937,65
ARISTEU STOCK SCHI-
NEIDER 001.04.313.0115.001 31,00 4.280,63
ARISTEU STOCK SCHI-
NEIDER 001.04.313.0162.001 35,00 4.832,97
AVRLINO PERETTI 001.04.077.0252.001 25,00 3.452,12
CELSO DELLAI 001.04.061.0228.001 35,00 4.832,97
EMERSON MENDES 
FERREIRA 001.04.077.0218.001 25,00 3.452,12
ITELVINO PERBONI 001.04.061.0190.001 32,00 4.418,71
JANDYR F. SPERANÇA E 
OUTROS 001.04.063.0136.001 29,00 4.004,46
LAUVIR CENCI 001.04.083.0348.001 29,27 4.041,74
LUCINEIA APARECIDA 
CORDEIRO 001.04.063.0093.001 29,00 4.004,46
OSVALDO RIBEIRO DA 
SILVA 001.04.083.0441.001 29,00 4.004,46
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 001.04.080.0405.001 30,00 4.142,54
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 001.04.083.0443.001 29,00 4.004,46
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 001.04.071.0215.001 33,00 4.556,80
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 001.04.071.0260.001 33,00 4.556,80
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 001.04.054.0121.001 43,00 5.937,65
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 001.04.054.0136.001 14,60 2.016,04
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR 001.04.054.0156.001 21,00 2.899,78

ROBERTO CAPINELLI 001.04.063.0205.001 30,00 4.142,54

RUA ELIAS BIASI 14,00 1.933,19
RUA ELIAS BIASI 14,00 1.933,19
RUA LEONARDO GRANE-
MANN 14,00 1.933,19
RUA LEONARDO GRANE-
MANN 14,00 1.933,19

RUA LUIZ FAVARIN 14,00 1.933,19
RUA LUIZ FAVARIN 14,00 1.933,19
RUA OLIVIO ABATTI 14,00 1.933,19
RUA OLIVIO ABATTI 14,00 1.933,19
RUA SALVADOR 14,00 1.933,19
RUA SALVADOR 14,00 1.933,19
SILVANA APARECIDA 
SIMOES 001.04.063.0167.001 29,00 4.004,46
SUZAMARA APARECIDA 
DE ALMEIDA 001.04.074.0220.001 33,00 4.556,80
TOTAL 901,47 124.479,28
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Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

CAPÍTULO II

DA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DO QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Art. 5º São requisitos básicos para a investidura em cargo público 
do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal:

I - a aprovação em concurso público, de provas e títulos, obriga-
toriamente;
II - a prova da nacionalidade, observando o contido no art. 3º da 
Lei Complementar Municipal nº 006/2002;
III - a prova do gozo dos direitos políticos;
IV - a comprovação da quitação com as obrigações militares, para 
os homens;
V - a comprovação da quitação com as obrigações eleitorais;
VI - a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
VII - a comprovação do nível de escolaridade exigido para o exer-
cício do cargo;
VIII - aprovação em exame médico que constate a aptidão física 
e mental;
IX - comprovação de experiência docente de no mínimo 2 (dois) 
anos, para as atividades de suporte pedagógico direto à docên-
cia, aí incluídas as de administração, planejamento, supervisão e 
orientação escolar.

§ 1º A perda ou a suspensão do gozo dos direitos políticos será 
configurada, caso a Administração Municipal tome ciência da exis-
tência de sentença, com o trânsito em julgado de:
I - cancelamento da naturalização;
II - reconhecimento da incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos;
IV - condenação em processo judicial instaurado por força de atos 
de improbidade administrativa.

§ 2º Para exercício de atividades do magistério serão exigidos 
conhecimentos, atitudes e responsabilidades compatíveis com o 
desenvolvimento coletivo do projeto educacional, que represente 
o efetivo instrumento de melhoria da qualidade de vida da popula-
ção municipal, observado o contido nesta Lei e nas demais instru-
ções normativas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º A investidura em cargo público ocorre com a posse.

Seção I

Do Concurso Público

Art. 7º O concurso público objetiva selecionar candidatos que pre-
tendam ingressar no Quadro de Profissionais do Magistério Muni-
cipal através da avaliação de conhecimentos, teóricos e práticos, 
obrigatoriamente, mediante a realização de provas e a apresen-
tação de títulos, e qualificação profissional, seguidos de exame, 
obrigatório, das condições de sanidade físico-mental, podendo ser 
realizado em etapas, conforme dispuser o edital do concurso.

Art. 8º Dentre outras especificações o edital do concurso público 
deverá conter obrigatoriamente, as seguintes informações:

I - o número de vagas oferecidas, inclusive as reservadas para 
pessoas com deficiência física, observado o contido no art. 12;
II - a denominação dos cargos ofertados, com suas respectivas 
atribuições e responsabilidades, a carga horária semanal e o valor 
do vencimento, indicando a lei que autorizou sua criação;
III - o tipo do concurso, indicando precisamente que se trata de 
provas e títulos;
IV - os títulos exigidos, observado o contido no §6º deste artigo, e 

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DA ADOÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

Art. 1º Aos profissionais do magistério público integrantes do 
Quadro dos Profissionais do Magistério do Município de Campo 
Alegre aplicar-se-ão todas as premissas e modalidades do Regime 
Jurídico Único estabelecidas no Capítulo Único do Título I da Lei 
Complementar Municipal nº 006/2002 e em especial aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência.

§ 1º As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada cargo 
estão dispostas nos Anexos I e III que descreverão sua deno-
minação própria, códigos, atividades, escolaridade mínima, e se 
for o caso estabelecerão requisitos de natureza legal ou especial, 
bem como indicarão com precisão o número de vagas propostas, 
e ainda o nível do vencimento correspondente.

§ 2º Ressalvadas as decorrentes da aplicação da Carreira, Car-
gos e Salários, são inadmissíveis desigualdades de vencimento ou 
salário quando pertinentes ao exercício de atribuições iguais ou 
assemelhadas e, bem assim, proibida a adoção de critérios de 
admissão baseados em sexo, idade, cor, estado civil ou credo re-
ligioso.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se profissionais do 
magistério os servidores públicos que executam atividades de do-
cência ou de especialistas em assuntos educacionais.

Parágrafo único. Entendem-se por atividades de magistério aque-
las relativas a docência e as de suporte pedagógico direto à do-
cência, aí incluídas as de administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação escolar.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DO REGIME ESTATUTÁRIO

Art. 3º As regras definidas neste título aplicam-se, exclusivamen-
te, aos profissionais do magistério ocupantes de cargos públicos 
do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal, criados e re-
classificados nos termos desta Lei.

Parágrafo único. Entende-se por cargo público do Quadro dos 
Profissionais do Magistério Municipal, o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional do magis-
tério que devem ser acometidas a um profissional do magistério 
estatutário.

Art. 4º O Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal apenas 
possuirá profissionais do magistério detentores de cargos efetivos.

§ 1º O cargo público de caráter efetivo do Quadro dos Profissio-
nais do Magistério Municipal para ser provido será precedido de 
concurso público, o qual obrigatoriamente será de provas e títulos;

§ 2º As funções do magistério que envolvam chefia, direção e as-
sessoramento serão caracterizadas como funções de confiança na 
forma disposta no Anexo III, e apenas serão concedidas aos pro-
fissionais do magistério detentores de cargo de provimento efetivo 
da Administração Municipal de Campo Alegre;

§ 3º O cargo de Secretário Municipal de Educação, tem natureza 
de agente político, observadas as premissas contidas no art. 12 da 
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I - para o exercício de atividades de docência, definidas para os 
efeitos desta Lei como as compreendidas pelo exercício exclusivo 
em sala de aula:

a) o candidato que se inscrever para o cargo de Professor I - Edu-
cação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, terá que 
comprovar a formação de nível superior em pedagogia ou normal 
superior, com habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais, 
licenciatura em pedagogia ou pedagogia com pós-graduação em 
educação infantil e anos iniciais, salvo para os casos de contra-
tação temporária, em razão da inexistência de candidatos com a 
habilitação exigida, conforme previsão do parágrafo único do art. 
163 desta Lei;

b) o candidato que se inscrever para os cargos de Professor II a X, 
seja para atuação na Educação Infantil, seja no Ensino Fundamen-
tal, conforme o caso, terá que comprovar a formação de nível su-
perior, com licenciatura plena específica na área pretendida, salvo 
para os casos de contratação temporária, em razão da inexistência 
de candidatos com a habilitação exigida, conforme previsão do 
parágrafo único do art. 163 desta Lei;

II - para o exercício das atividades de Especialista em Assuntos 
Educacionais, incluídas as de suporte pedagógico direto à docên-
cia, de administração escolar, planejamento, supervisão e orienta-
ção escolar, o candidato deverá comprovar:

a) formação superior em Licenciatura em Pedagogia ou Pedagogia 
com pós-graduação específica na área, conforme Art. 61 da Lei 
Federal nº 9.394/96 - LDB.

b) experiência docente de, no mínimo, 2 (dois) anos;

§ 8º O documento de habilitação apresentado pelo candidato por 
ocasião do ingresso na carreira dos profissionais do magistério 
público municipal, no nível 1, referência A do cargo no qual tomará 
posse, não poderá ser utilizado pelo profissional para ascender 
verticalmente na referida carreira.

§ 9º Em caso de empate no concurso público, a classificação obe-
decerá à seguinte ordem de preferência:

I - mais elevada nota ou média nas provas escritas;
II - mais elevada nota ou média nas provas orais, caso sejam 
realizadas;
III - mais elevada nota em títulos;
IV - o mais idoso.

Art. 9º O acessamento dos profissionais do magistério de um car-
go para o outro somente será possível pela realização de concurso 
público.

Parágrafo único. Os requisitos para a seleção dos candidatos ao 
concurso público serão definidos em edital próprio com base na 
legislação vigente, o qual também estabelecerá a habilitação ne-
cessária para a atuação do profissional do magistério.

Art.10 Os profissionais do magistério serão lotados na Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a ordem de classificação 
em concurso público.

Art. 11. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período.

§ 1º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato 
aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expi-
rado;

§ 2º É vedada, sob qualquer hipótese, a realização de concursos 

a atribuição de sua pontuação;
V - o programa das provas escritas e práticas;
VI - em caso da existência de provas físicas, as técnicas de avalia-
ção a serem empregadas;
VII - a data, local, horário, o prazo e os documentos necessários 
para inscrição e o prazo máximo para sua efetivação;
VIII - a forma de julgamento das provas e títulos;
IX - os critérios de desempate;
X - o prazo de validade do concurso;
XI - a data, local e horário, de inicio e término, da realização das 
provas;
XII - as condições para investidura em cargo público dispostas no 
art. 5º;
XIII - a escolaridade e a qualificação mínima para prover o cargo;
XIV - o estabelecimento de prazos para recursos em todas as eta-
pas do concurso.

§ 1º O edital do concurso deverá ser publicado no sítio oficial do 
município na Rede Mundial de Computadores e, ainda:

I - nos murais:

a) da sede da Prefeitura Municipal;
b) da sede da Câmara de Vereadores;
c) da sede da Casa da Cultura;
d) da sede do IPRECAL.

II - no órgão oficial de imprensa, na forma estabelecida na Lei 
Orgânica Municipal;

III - em jornal de circulação regional;

§ 2º A publicação definida nos incisos II e III do §1º se dará, obri-
gatoriamente, por no mínimo, 3 (três) edições distintas, porém, 
consecutivas;

§ 3º O edital poderá ser, a critério da Administração Municipal, 
publicado em jornal de grande circulação, respeitada a publicação 
definida no inciso II, do §1º;

§ 4º O prazo mínimo para realização de inscrições será de 15 
(quinze) dias a contar da data da primeira publicação no órgão 
oficial de imprensa;

§ 5º Os títulos serão computados, para fins exclusivos de classifi-
cação, apenas para os candidatos aprovados nas diferentes pro-
vas, tendo estas últimas, o caráter eliminatório;

§ 6º São considerados como títulos:

I - produção cultural, constante de publicação especializada;
II - diploma de pós graduação stricto sensu nos termos da LDB 
nº 9.394/96;
III - certificado de curso de pós-graduação lato sensu na área 
pretendida, de no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas, devi-
damente reconhecido;
IV - efetivo exercício de magistério superior em disciplina da área 
de concentração do concurso, em instituição de ensino superior 
pública ou privada, reconhecida;
V - tempo de serviço público em caráter estatutário, temporário ou 
comissionado, na esfera federal, estadual e municipal na área de 
concentração do concurso;
VI - experiência profissional, na área, reconhecidamente compro-
vada.

§ 7º A escolaridade e a qualificação mínima a ser indicada no 
edital do concurso para o provimento de cargos efetivos do Qua-
dro dos Profissionais do Magistério Público Municipal obedecerá as 
seguintes premissas:
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fins de recebimento da comunicação prevista no caput.
§ 2º Servidor estatutário que requerer sua exoneração a fim de as-
sumir novo cargo público, não acumulável, pertencente ao quadro 
do mesmo ente público, tem direito de transportar as vantagens 
pessoais decorrentes do tempo de serviço público municipal, des-
de que atos de exoneração e nomeação ocorram no mesmo dia.

Art. 19. O ingresso na carreira do magistério dar-se-á na referên-
cia inicial do cargo - Nível 1A.

Subseção I

Da Avaliação da Aptidão Física e Mental

Art. 20. Aquele que aceitar ingressar no Quadro dos Profissionais 
do Magistério Público Municipal deverá ser submetido à avaliação 
médico-pericial que atestará sua aptidão física e mental para o 
exercício do cargo pretendido.

Parágrafo único. A avaliação médico pericial deverá ser realizada 
no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data da manifesta-
ção do interessado, determinada na forma do art. 18, pela perícia 
médica oficial do Município, constituída nos termos do art. 21.

Art. 21. A avaliação médico-pericial será realizada por um médico, 
designado especialmente para tal fim, que será acompanhado de 
um especialista em Medicina do Trabalho, devidamente contrata-
do.

§ 1º A Administração Municipal poderá utilizar para configuração 
de sua perícia médica oficial, médicos de seu quadro funcional ou 
contratar profissionais especializados, observadas as disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93;

§ 2º O profissional médico e o especialista em medicina do tra-
balho deverão, obrigatoriamente, comprovar sua formação e o 
registro em seu Conselho Profissional, bem como deverão apre-
sentar a comprovação da experiência na realização de perícias 
admissionais;
§ 3º Obrigatoriamente, o médico-perito contratado pelo IPRECAL 
deverá acompanhar e formular quesitos que julgar necessários, à 
avaliação médica admissional;

§ 4º O laudo médico deverá ser digitado ou datilografado e conte-
rá, obrigatoriamente, as seguintes informações:

I - nome completo;
II - número do CPF;
III - cargo pleiteado;
IV - endereço completo;
V - data de nascimento;
VI - descrição das características físicas do interessado;
VII - diagnóstico, indicando a presença ou não de patologias esta-
belecidas no Código Internacional de Doenças - CID;
VIII - parecer conclusivo pela habilitação ou não para o cargo 
pleiteado;
IX - data da realização da perícia;
X - número de inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM;
XI - assinatura dos médicos peritos.

§ 5º Caso o candidato entenda necessário, poderá fazer-se acom-
panhar de profissional médico de sua confiança;

§ 6º O laudo médico deverá ser armazenado em envelope lacrado, 
sendo acondicionado em sua pasta funcional apenas o parecer 
conclusivo, indicado no inciso VIII do § 4º deste artigo;

§ 7º O laudo médico deverá ser concluído e remetido à Secretaria 
Municipal de Administração no prazo máximo de 3 (três) dias, a 

públicos internos, para provimento de cargo efetivo.

Art. 12. Às pessoas com deficiência fica assegurado o direito de se 
inscreverem em concurso público para provimento de cargos cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são porta-
doras, para as quais ficam reservados 10% (dez por cento) do nú-
mero destes cargos, desde que aprovados no concurso respectivo.

Parágrafo único. As pessoas com deficiência deverão ser subme-
tidas à avaliação médica, na forma do art. 21, antes da realização 
das provas, e receberão um Certificado Médico que atestará sua 
capacidade física e mental, homologando sua inscrição nesta ca-
tegoria.

Art. 13. A realização do concurso será precedida da constituição 
de uma Comissão de Fiscalização de Concursos, na condição de 
órgão de controle interno, composta de 5 (cinco) servidores pú-
blicos municipais efetivos e estáveis, indicados e nomeados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo não terá atri-
buições executivas, sendo de sua competência a verificação da su-
bordinação do edital aos princípios constitucionais de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o 
sigilo na aplicação das provas, e outras condições necessárias a 
fim de assegurar igualdade de condições aos competidores.

Art. 14. Concluídos os trabalhos do concurso e proclamados pela 
Comissão Examinadora os seus resultados, observados os prazos 
estabelecidos no edital para possíveis recursos, fará esta o enca-
minhamento ao Prefeito Municipal para fins de homologação, a 
qual será dada ampla publicidade para efetivação do provimento 
que ocorrerá na forma do art. 15.

Seção II

Do Provimento

Art. 15. Provimento são todos os atos praticados pela autoridade 
competente com o objetivo de tomar providências acerca do in-
gresso na Administração Pública, da investidura no cargo público, 
do exercício e da capacitação do profissional do magistério esta-
tutário.

Art. 16. São formas de provimento de cargos públicos:
I - nomeação;
II - readaptação;
III - reversão;
IV - reintegração;
V - aproveitamento;
VI - recondução.

Seção III

Da Nomeação

Art. 17. A nomeação será feita em caráter efetivo, quando decor-
rente de concurso público, e observará o número de vagas exis-
tentes obedecendo, obrigatoriamente, a ordem de classificação no 
concurso público.

Art. 18. Para a perfeita realização da nomeação serão os inte-
ressados informados e chamados através de carta registrada a 
comparecerem na Secretaria Municipal de Administração para ma-
nifestarem seu interesse de ingressar no Quadro dos Profissionais 
do Magistério Municipal e realizarem exame médico admissional.

§ 1ºAqueles que forem aprovados no concurso público municipal 
deverão, obrigatoriamente, manter seu endereço atualizado para 
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deveres e atribuições.

§ 2º Em anexo ao Termo de Posse será acostado:

I - instrumento de Declaração de Bens e Valores que constituem o 
seu patrimônio, do qual deverá constar:
a) nome completo, número do CPF e número da carteira de iden-
tidade;
b) descrição detalhada de todos seus bens imóveis, em Campo 
Alegre ou em qualquer outra localidade;
c) descrição de todos os meios de transporte automotores, de pas-
seio ou não, que o profissional do magistério possua, incluindo-se 
embarcações e aeronaves;
d) cópia da última declaração de imposto de renda, ainda que 
possua a condição de contribuinte isento;
e) assinatura, local e data.

II - instrumento de Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, 
Empregos ou Funções Públicas, contendo:

a) nome completo, número do CPF e número da carteira de iden-
tidade;
b) menção expressa da inexistência do provimento de qualquer 
outro cargo efetivo ou comissionado, emprego ou função pública, 
bem como o recebimento de qualquer provento de aposentadoria 
decorrente do exercício de atividade pública, observado o disposto 
nos artigos 63 e 64;
c) assinatura do profissional do magistério, reconhecida em Car-
tório;
d) local e data.

III - declaração de Inexistência de Percepção de Aposentadoria 
por Invalidez, paga pelo INSS ou por qualquer outro órgão previ-
denciário, contendo:

a) nome completo, número do CPF e número da carteira de iden-
tidade;
b) menção expressa da inexistência da percepção de aposentado-
ria por invalidez em qualquer órgão previdenciário;
c) menção expressa da inexistência do provimento de qualquer 
outro cargo efetivo ou comissionado, emprego ou função pública, 
bem como o recebimento de qualquer provento de aposentadoria 
decorrente do exercício de atividade pública, observado o disposto 
nos artigos 63 e 64.

IV - certidão negativa, expedida pelo Poder Judiciário - Cartório 
de Distribuição de Feitos Civis e Cartório de Distribuição de Fei-
tos Criminais da Comarca de São Bento do Sul, de não existir 
quaisquer procedimentos sumaríssimo ou ordinário, ou processo 
de execução promovido pela Administração Pública que desabone 
sua situação funcional.

Art. 25. É competente para dar posse aos profissionais do magis-
tério do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal o Chefe 
do Poder Executivo.

Parágrafo único. Poderá o Prefeito Municipal, por decreto delegar 
ao Secretário Municipal de Administração ou ao Secretário Muni-
cipal de Educação, competência para empossar os nomeados em 
cargo de provimento efetivo através de portarias, não se aplicando 
esta determinação para a concessão de funções de confiança.

Art. 26. A contar da data da assinatura do Termo de Posse o pro-
fissional do magistério terá 30 (trinta) dias corridos para iniciar 
o exercício de suas atividades, no cumprimento das atribuições 
inerentes ao seu cargo.

§ 1º O profissional do magistério empossado, que se encontrar 
portador de doença comprovada ou acidentado, ou a profissional 

contar do primeiro dia útil após a realização do exame;

§ 8º De posse da conclusão do exame admissional a Administra-
ção Pública Municipal informará ao interessado do resultado para, 
quando habilitado, publicar o ato de nomeação;

§ 9º Caso o resultado do exame admissional inabilite o interessa-
do, o mesmo será informado, por carta registrada, devendo ser 
juntada cópia da conclusão médica, sendo-lhe aberto prazo de 3 
(três) dias úteis para manifestação.

Subseção II

Dos Procedimentos Preliminares para a Nomeação

Art. 22. O ato formal de nomeação ao cargo público expedido pelo 
Chefe do Poder Executivo é o decreto e dos demais dirigentes da 
Administração Indireta, a portaria.

§ 1º O decreto de nomeação deverá conter, necessariamente, as 
seguintes indicações, sob pena de nulidade do ato e responsabili-
dade de quem o baixar e autorizar a publicação:

I - a nomenclatura do cargo vago, com todos os elementos de 
identificação, suas atribuições e responsabilidades e a indicação 
precisa do número da lei que autorizou sua criação;
II - o caráter do provimento efetivo, indicando o número do edital 
do concurso, a data de sua homologação e a classificação do pro-
fissional do magistério;
III - o fundamento legal, bem como a indicação do padrão de 
vencimentos em que se dará o provimento do cargo;
IV - a indicação de que o exercício do cargo se dará cumulativa-
mente com outro cargo municipal, quando for o caso, registrando-
se a sua compatibilidade legal e de horários.

§ 2º Os decretos e portarias de nomeação serão publicados na in-
tegra no mural oficial da sede da Prefeitura Municipal e os extratos 
no órgão oficial de imprensa, definido nos termos da Lei Orgânica 
Municipal.

Art. 23. Publicado o ato de nomeação, na forma do §2º do art. 22, 
o interessado terá o prazo de 3 (três) dias úteis para tomar posse.

§ 1º Em se tratando de profissional do magistério em licença o 
prazo será contado do término do impedimento, excetuando-se a 
Licença para Tratamento de Interesses Particulares, disposta nos 
artigos 131 a 133;

§ 2º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não 
ocorrer no prazo previsto no caput deste artigo.

Seção IV

Da Posse e do Exercício

Art. 24. No prazo estabelecido no art. 23, o nomeado tomará 
posse, manifestando, pessoal e expressamente, sua vontade de 
aceitar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e as re-
tribuições inerentes ao cargo público de caráter efetivo, com o 
compromisso de bem servir, através da assinatura do respectivo 
Termo de Posse, pela autoridade competente e pelo profissional 
do magistério empossado.

§ 1º Do Termo de Posse deverá constar:

I - a nomenclatura do cargo efetivo, a carga horária semanal e o 
local de sua lotação;
II - a declaração de inexistência de incompatibilidade legal para o 
exercício do cargo, o compromisso do fiel cumprimento dos seus 
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Art. 29. O início, a suspensão, a interrupção e o reinicio das ativi-
dades funcionais serão registrados no assentamento individual do 
profissional do magistério.

§ 1º A interrupção do exercício, fora dos casos legais e além dos 
limites admitidos, sujeita o profissional do magistério a processo 
disciplinar e às penas pertinentes;

§ 2º O licenciamento do profissional do magistério ocupante de 
cargo de provimento efetivo, para o exercício de mandato legisla-
tivo municipal só ocorre quando a representação for exercida em 
localidade diversa da sua sede funcional ou por incompatibilidade 
de horário, e limita-se ao período de sessões da Câmara de Vere-
adores acrescida de seu deslocamento até ela;

§ 3º Caso denunciado por crime funcional o profissional do magis-
tério poderá ser afastado de seu cargo, a critério da Administração 
Municipal;

§ 4º No caso de condenação, não sendo esta de natureza que 
determine a demissão do profissional do magistério, permanece 
mantido o afastamento até o cumprimento total da pena.

Art. 30. Respeitados os casos de ausências, afastamentos e li-
cenças previstas neste Estatuto, o profissional do magistério do 
Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal que interromper 
o exercício de suas atribuições por período superior a 15 (quinze) 
dias úteis consecutivos, sem proceder aviso à Administração Muni-
cipal, será demitido, observados os procedimentos contidos na Lei 
Complementar nº 006/2002, por abandono do cargo.

Parágrafo único. Caso o profissional do magistério tenha registra-
do em seus assentos funcionais ausências ou afastamentos injus-
tificados superiores a 10(dez) dias úteis a cada semestre, de forma 
consecutiva ou não, será instaurado processo disciplinar para pro-
cedimento de demissão.

Seção V

Do Estágio Probatório

Art. 31. Iniciado o exercício de suas atividades, o profissional do 
magistério detentor de cargo de provimento efetivo passará a 
cumprir estágio probatório, de natureza teórica e prática, de 3 
(três) anos, sendo avaliado seu efetivo exercício.

§ 1º Entende-se por efetivo exercício os dias realmente laborados, 
incluídos os descansos semanais e as férias;

§ 2º São expressamente excluídos do cômputo dos dias para ava-
liação do estágio probatório dos profissionais do magistério muni-
cipal, todas as licenças previstas nos artigos 125 e seguintes deste 
Estatuto, e de forma taxativa:

I - por motivo de doença de pessoa da família;
II - para provimento de cargo comissionado;
III - para tratamento de saúde;
IV - para prestação de serviço militar;
V - por motivo de afastamento do cônjuge;
VI - para exercer atividade política;
VII - para participar de pleito eleitoral;
VIII - para gozo de licença maternidade;
IX - para gozo de licença paternidade;
X - para o desenvolvimento das atribuições de Secretário Munici-
pal.

§ 3º Os períodos desenvolvidos em caráter de substituição não 
interromperão o período de avaliação do estágio probatório.

do magistério empossada que se encontre em período de pós-par-
to ou cesariana, por período inferior a 60 (sessenta) dias, poderá 
dirigir requerimento à autoridade competente para prorrogar, por 
igual período, o prazo para iniciar o exercício de suas atividades;

§ 2º Para deferimento do pedido de prorrogação deverá ser a do-
ença ou o acidente comprovado através de atestado emitido pelo 
médico perito oficial, nos termos dos arts. 20 a 21, e a profissional 
do magistério em estado de pós-parto ou cesariana deverá juntar 
ao requerimento cópia da certidão de nascimento de seu filho;

§ 3º Admitir-se-á a prorrogação por no máximo 2 (dois) períodos 
consecutivos;

§ 4º Será exonerado o profissional do magistério empossado que 
não entrar em exercício no prazo previsto no caput, ou depois de 
expirados os possíveis prazos de prorrogação;

§ 5º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for 
designado o profissional do magistério compete dar-lhe exercício;

§ 6º É vedado dar à posse efeito retroativo para assegurar ininter-
rupção de exercício.

Art. 27. A contar de seu primeiro dia de exercício, o profissional 
do magistério terá 72 (setenta e duas) horas para apresentar os 
seguintes documentos e elementos necessários ao seu assenta-
mento individual, que serão coletados pelo Serviço de Pessoal e 
remetidos para o IPRECAL providenciar sua inscrição como segu-
rado obrigatório, nos termos da Lei municipal nº 2.537/2001:

I - fotocópia da carteira de identidade;
II - fotocópia da certidão de nascimento;
III - fotocópia do CPF;
IV - caso casado, certidão de casamento civil ou certidão de casa-
mento religioso;
V - fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
VI - fotocópia do título de eleitor;
VII - fotocópia do comprovante de residência;
VIII - fotocópia do certificado de reservista/alistamento ou da cer-
tidão de isenção do serviço militar;
IX - fotocópia da carteira de registro no órgão de fiscalização pro-
fissional;
X - declaração indicando quem são seus dependentes, observado 
o art. 9º da Lei municipal nº 2537/2001 e ainda:

a) caso o profissional do magistério possua filhos, de qualquer 
idade, que sejam portadores de invalidez devem ser prestadas in-
formações, que serão posteriormente confirmadas pela avaliação 
do médico perito oficial;
b) caso o profissional do magistério não possua dependentes pre-
sumidos e tenha irmãos, de qualquer idade, portadores de invali-
dez, devem ser prestadas informações, que serão posteriormente 
confirmadas pela avaliação do médico perito oficial.

Art. 28. No primeiro dia de efetivo exercício o profissional do ma-
gistério receberá:

I - um número de matrícula funcional;
II - instruções por escrito de como utilizar adequadamente o equi-
pamento de cartão-ponto ou outra forma de registro de freqüên-
cia;
III - cópia do Estatuto dos Profissionais do Magistério Municipal;
IV - equipamento de proteção individual, caso dele necessite, bem 
como instruções de uso por escrito.

Parágrafo único. O serviço de pessoal deverá coletar recibo de 
entrega dos materiais previstos nos incisos II, III e IV do caput.
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advertências processadas contra o profissional do magistério ava-
liado;
V - processar a média aritmética das notas auferidas no instru-
mento de avaliação.

Art. 37. Ao final de cada 12 (doze) meses a CAPE realizará a média 
anual do profissional do magistério avaliado, observado a seguinte 
fórmula:

MA = MS1 + MS2
                2

onde:
MA = média anual do estágio probatório;
MS1 = média do primeiro semestre;
MS2 = média do segundo semestre.

§ 1º A média anual será informada ao profissional do magistério, 
por escrito, em reunião individualizada, na presença de 2 (dois) 
membros da CAPE;

§ 2º O profissional do magistério receberá um boletim no qual 
constarão suas notas, por semestre, referente a cada quesito, com 
as respectivas médias;

§ 3º Caso o profissional do magistério discorde da média que lhe 
foi pontuada poderá no prazo máximo de 3 (três) dias úteis formu-
lar pedido de reconsideração, por escrito, enviado à presidência 
da CAPE;

§ 4º Protocolado o pedido de reconsideração, a CAPE procederá 
a abertura de processo administrativo, coletando o testemunho 
pessoal do profissional do magistério, de sua chefia imediata e 
de 3 (três) colegas de trabalho, bem como provas materiais que 
possam efetivar um juízo de convencimento;

§ 5º O pedido de reconsideração deverá ser processado e julgado 
em no máximo 30 (trinta) dias, não cabendo da decisão final da 
Comissão qualquer recurso administrativo, restando ao profissio-
nal do magistério avaliado a possibilidade de submeter a questão 
à apreciação do Poder Judiciário.

Art. 38. A nota oficial para aprovação no estágio probatório se dará 
através da média aritmética simples das 3 (três) médias anuais.

§ 1º O profissional do magistério em estágio probatório que não 
obtiver media anual igual ou superior a 3,5 (três virgula cinco) 
será submetido a processo administrativo para efeito de exonera-
ção do cargo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 2º A exoneração, em face da desaprovação no estágio probató-
rio não gera nenhum tipo de indenização funcional, sendo pagas a 
termo, as seguintes parcelas:

I - vencimento proporcional aos dias trabalhados, no mês de com-
petência da exoneração;
II - férias proporcionais;
III - 1/3 constitucional de férias proporcionais;
IV - gratificação natalina proporcional.

Art. 39. A CAPE poderá propor abertura de processo administrati-
vo, a qualquer tempo do estágio probatório para fins de exonera-
ção imediata do profissional do magistério, quando:

I - caracterizada a inidoneidade moral;
II - a média da avaliação semestral for inferior a 3 (três), durante 
2 (dois) períodos consecutivos;
III - após 3 (três) faltas injustificadas, consecutivas ou não;
IV - após 5 (cinco) chegadas tardias, ou saídas antecipadas ou 

Art. 32. A coordenação e a sistematização da avaliação do estágio 
probatório dar-se-á pela Comissão de Avaliação dos Profissionais 
do Magistério em Estágio Probatório (CAPE) instituída por indica-
ção e nomeação do Prefeito Municipal.

§ 1º A CAPE será formada por no mínimo 2 (dois) e no máximo 
5 (cinco) membros escolhidos entre especialistas em assuntos 
educacionais, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, 
Chefes de Serviço e Chefe Imediato, de acordo com as normas 
expedidas pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º O mandato dos membros da CAPE é de no máximo 3 (três) 
anos, devendo seus membros reunirem-se ordinariamente a cada 
6 (seis) meses para promoverem discussão sobre a avaliação dos 
profissionais que se encontram em estágio probatório.

§ 3º A CAPE normatizará suas atividades através do seu Regi-
mento Interno, aprovado por maioria simples dos seus membros, 
contemplando todos os procedimentos de operacionalização da 
avaliação.

§ 4º Os profissionais avaliados serão convidados pela CAPE para 
receber o boletim (Anexo IV) anual/final, com suas respectivas 
médias e considerações.

§ 5º O Secretário Municipal de Educação e um representante in-
dicado pelo Sindicato da Categoria acompanharão os trabalhos da 
CAPE.

Art. 33. Os critérios a serem observados na avaliação do estágio 
probatório serão os seguintes:

I - ética profissional;
II - organização do trabalho pedagógico ou administrativo;
III - desempenho no exercício da função - atribuições;
IV - participação em projetos e programas educacionais;
V - participação em atividades de formação continuada em edu-
cação;
VI - corresponsabilidade na promoção da qualidade das relações 
interpessoais no ambiente de trabalho.
VII - idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo;
VIII - assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no lo-
cal de trabalho;
IX - disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens 
superiores, obediência às normas legais regulamentares e urba-
nidade.
X - eficiência: qualidade de trabalho; produtividade; economicida-
de; responsabilidade; criatividade, iniciativa e comprometimento.

Art. 34. Para cada critério constante no formulário (Anexo IV) de 
avaliação será atribuído um valor de 01 (um) a 5 (cinco), sendo 
que a média final não poderá ser inferior a 3,5 (três virgula cinco).

Art. 35. O profissional do magistério que se encontrar avaliado 
deverá receber instrumento informativo (na admissão) no qual 
conste as condições e a forma de avaliação.

Art. 36. A avaliação do estágio probatório será semestral, cabendo 
a CAPE até o décimo quinto dia útil do primeiro mês subseqüente 
ao fechamento de cada semestre, lançar a nota no formulário-
padrão de avaliação, observando:

I - o registro de recebimento das avaliações;
II - avaliar se todos os quesitos do formulário-padrão foram devi-
damente preenchidos;
III - registrar em ata o recebimento de denúncias ou queixas re-
alizadas contra profissional do magistério em período de estágio;
IV - coletar no Serviço de Pessoal a existência de faltas injus-
tificadas e o respectivo ponto, as notificações, suspensões ou 
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§ 2º O critério geral para identificação impessoal a que se refere o 
inciso III do §1º será escolhido entre:

I - menor tempo de serviço público;
II - maior remuneração;
III - menor idade.

§ 3º O critério geral eleito poderá ser combinado com o critério 
complementar do menor número de dependentes para fins de for-
mação de uma listagem de classificação;

§ 4º A exoneração de profissional do magistério estável que de-
senvolva atividade exclusiva de Estado, assim definida em lei, so-
mente será admitida quando a exoneração de profissionais do ma-
gistério dos demais cargos do órgão ou da unidade administrativa 
objeto da redução de pessoal tenha alcançado, pelo menos, 30% 
(trinta por cento) do total desses cargos;

§ 5º Os cargos vagos em decorrência da dispensa de profissionais 
do magistério estáveis serão declarados extintos, sendo vedada 
à criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou 
assemelhadas pelo prazo de 4 (quatro) anos.

Seção VII
Da Readaptação

Art. 46. Readaptação é a investidura do profissional do magistério 
em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica mandada realizar pelo município de 
ofício ou a pedido do profissional do magistério.

§ 1º São condições para ocorrer a readaptação:

I - que as atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com 
a limitação do readaptado;
II - que se respeite à habilitação exigida para o exercício do novo 
cargo;
III - que a limitação física ou mental seja consignada em laudo 
pericial produzido por médico perito oficial, observado o contido 
no §1º do art. 21.

§ 2º A readaptação não poderá resultar em redução de venci-
mentos, podendo, contudo alterar a jornada de trabalho do pro-
fissional do magistério, de modo a que possa cumprir suas novas 
atribuições;

§ 3º Na hipótese de inexistência de cargo vago, o profissional do 
magistério exercerá suas atribuições como excedente, até a ocor-
rência da vaga, devendo ser instaurado processo administrativo 
próprio para registrar o evento.

Art. 47. A avaliação pericial para reabilitação será arquivada na 
pasta funcional do profissional do magistério, em envelope lacra-
do, contendo a conclusão detalhada de sua análise, digitada ou 
datilografada, informando:

I - nome completo do profissional do magistério;
II - número da matrícula funcional, nomenclatura do cargo e fun-
ção;
III - número do CPF;
IV - endereço completo;
V - data de nascimento;
VI - descrição das características físicas do profissional do magis-
tério;
VII - data do afastamento do trabalho;
VIII - data do início da doença;
IX - data do início da incapacidade;
X - causa do afastamento do trabalho;

ausências repentinas ao trabalho, sem prévia autorização da che-
fia imediata;
V - após a verificação de dilapidação do patrimônio público.
Art. 40. Concluído o processo administrativo de avaliação pela 
CAPE, esta encaminhará ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
relatório contendo os resultados da avaliação para homologação, 
e se for o caso, deflagrar a expedição do ato de exoneração.

Parágrafo único. Após a homologação será o rol de aprovados no 
estágio probatório, devidamente publicado no órgão de imprensa 
oficial e no mural da sede da Prefeitura Municipal de Campo Ale-
gre.

Art. 41. Durante o período de avaliação do estágio probatório o 
profissional do magistério não poderá licenciar-se para tratar de 
assuntos particulares.

Art. 42. A profissional do magistério gestante que não seja apro-
vada no estágio probatório será exonerada somente após o tér-
mino da Licença Maternidade, vagando seu cargo apenas nesta 
oportunidade.

Art. 43. Os profissionais do magistério que se encontrarem em 
estágio probatório no advento da publicação desta lei, deverão 
observar as determinações constantes no Título VII, que trata das 
Disposições Transitórias.

Seção VI

Da Estabilidade

Art. 44. O profissional do magistério habilitado em concurso pú-
blico, nomeado e empossado no cargo respectivo, adquire esta-
bilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo 
exercício, se aprovado no estágio probatório, nos termos da Seção 
V do Capítulo II, deste Título.

Art. 45. O profissional do magistério público estável somente per-
derá o cargo em virtude de:

I - sentença judicial transitada em julgado;
II - processo administrativo que lhe assegure a ampla defesa;
III - excesso de despesas de pessoal, na forma do §4º do art. 169 
da Constituição da República;
IV - mediante procedimento de avaliação periódica de desempe-
nho, conforme procedimentos especificados nesta Lei Comple-
mentar.

§ 1º A perda do cargo público para o profissional do magistério 
estável, por força do disposto no inciso III deverá ser precedida de 
ato normativo motivado pelo Chefe do Poder Executivo e deverá 
especificar:

I - a economia de recursos e o número correspondente de profis-
sionais do magistério a serem exonerados;
II - a atividade funcional e o órgão ou entidade administrativa 
objeto de redução de pessoal;
III - o critério geral impessoal escolhido para identificação dos 
profissionais do magistério estáveis a serem desligados dos res-
pectivos cargos;
IV - os critérios e as garantias especiais escolhidas para identifica-
ção dos Profissionais do Magistério estáveis que, em decorrência 
das atribuições do cargo efetivo, desenvolvam atividades exclusi-
vas de Estado;
V - o prazo de pagamento da indenização devida pela perda do 
cargo;
VI - os créditos orçamentários para o pagamento das indeniza-
ções.
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III - a doença proveniente de contaminação acidental do profissio-
nal do magistério no exercício do cargo;
IV - o acidente sofrido pelo profissional do magistério ainda que 
fora do local e horário de serviço:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado 
ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao município para 
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada 
pelo município dentro de seus planos para melhor capacitação da 
mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utiliza-
do, inclusive veículo de propriedade do profissional do magistério;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do profissional do magistério, observando-se a ha-
bitualidade da realização do trajeto.

V - moléstias profissionais.

§ 2º Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por oca-
sião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do 
trabalho ou durante este, considera-se como exercício do cargo;

§ 3º Consideram-se moléstias profissionais as seguintes entidades 
mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desenca-
deada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade 
e constante da respectiva relação elaborada pelos Ministérios do 
Trabalho e da Previdência e Assistência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desen-
cadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação 
mencionada no inciso I, não sendo consideradas as seguintes:

a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa.

Art. 49. Se a incapacidade decorrer de doença profissional ou do 
trabalho, deverão ser juntados os documentos apontados no art. 
47 e seu parágrafo único e a avaliação médica deverá caracterizar, 
obrigatoriamente, a relação da causa e efeito entre a moléstia e a 
atividade exercida pelo profissional do magistério.

Art. 50. A apresentação da documentação solicitada, como ava-
liações, relatórios e atestados, deverá ser digitada, com carimbo, 
assinatura e a indicação do número do CRM do médico responsá-
vel, de forma descritiva, sem perder a objetividade e a clareza das 
informações.

Art. 51. O profissional do magistério readaptado deverá ser sub-
metido a novas avaliações médicas de três em três meses, durante 
o intervalo de um ano, para perfeito acompanhamento de seu 
desenvolvimento na nova atividade.

Parágrafo único. Caso a avaliação médica, a qualquer tempo veri-
fique a incapacidade total para o trabalho, o profissional do magis-
tério será encaminhado à perícia médica do IPRECAL para análise 
da possibilidade da concessão de aposentadoria por invalidez.

Art. 52. A readaptação do profissional do magistério no novo cargo 
deverá ser acompanhada por 12 (doze) meses, pelo serviço de 
pessoal, sendo ao final deste período expedido Relatório do Pro-
grama de Readaptação Profissional, que descreverá com precisão 
as novas atividades que foram indicadas para o profissional do 
magistério, o desenvolvimento e a finalização do programa.

XI - história mórbida progressiva;
XII - antecedentes pessoais;
XIII - histórico da doença atual;
XIV - exames solicitados;
XV - diagnóstico, indicando o Código Internacional de Doenças - 
CID em que o profissional do magistério está enquadrado;
XVI - conclusão pela readaptação ou não;
XVII - indicação de possíveis atividades funcionais em que o pro-
fissional do magistério possa ser readaptado;
XVIII - data da realização da perícia;
XIX - número de inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM;
XX - assinatura do perito.

Parágrafo único. O médico perito oficial apresentará ao serviço 
de pessoal um Atestado de Readaptação, que será encaminhado 
ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos termos 
dos procedimentos de registro de atos de pessoal justificando seu 
parecer que conterá:

I - nome completo do profissional do magistério;
II - número da matrícula funcional;
III - número do CPF;
IV - endereço completo;
V - indicação do Código Internacional de Doenças - CID que o 
profissional do magistério está enquadrado;
VI - conclusão pela concessão da readaptação;
VII - denominação e descrição da atividade na qual o profissional 
do magistério será readaptado;
VIII - data da realização da perícia;
IX - número de inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM;
X - assinatura do médico perito oficial.

Art. 48. Caso o profissional do magistério seja readaptado em face 
de acidente em serviço, deverá sua pasta funcional ser instruída 
com a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), acompanhada 
se for o caso de:

I - licenças médicas motivadas pelo acidente;
II - laudos periciais de acidente de trânsito ou outros quando cou-
berem;
III - registros hospitalares;
IV - registros médicos;
V - registros policiais;
VI - depoimentos precisos e fidedignos de testemunhas;
VII - outros elementos de prova a serem definidos pelo médico 
perito oficial.

§ 1º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta 
Lei:

I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a cau-
sa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da 
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para recuperação;

II - o acidente sofrido pelo profissional do magistério no local e no 
horário do trabalho, em conseqüência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por tercei-
ro ou companheiro de serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa relacionada ao serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro 
ou de companheiro de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 
decorrentes de força maior.
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Da Recondução

Art. 57. Recondução é o retorno do profissional do magistério es-
tável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

I - reintegração do anterior ocupante;
II - qualquer movimentação funcional judicialmente declarada in-
devida.

§ 1º Encontrando-se provido o cargo de origem, o profissional do 
magistério será aproveitado em outro, ou colocado em disponibili-
dade remunerada, não fazendo jus a nenhum tipo de indenização;

§ 2º Caso o profissional do magistério reconduzido já tenha ad-
quirido a estabilidade no cargo que provia, não será novamente 
avaliado, para fins de estágio probatório.

Seção XI

Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 58. O profissional do magistério efetivo poderá ser aprovei-
tado em outras funções, quando não mais existirem condições 
para a prática das funções atinentes ao seu cargo, em virtude de 
cessação ou paralisação destas atividades.

Parágrafo único. Somente poderá haver o aproveitamento em fun-
ções similares às que anteriormente exercia, correspondentes a 
cargo igual ou da mesma natureza funcional.

Art. 59. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
profissional do magistério estável ficará em disponibilidade, com 
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, até o seu ade-
quado aproveitamento em outro cargo.

§ 1º O tempo de serviço federal, estadual ou municipal será con-
tado para efeito do cálculo da remuneração em disponibilidade;

§ 2º A remuneração do profissional do magistério em disponibili-
dade será proporcional a seu tempo de serviço, considerando-se 
para o respectivo cálculo, um trinta e cinco avos da respectiva 
remuneração mensal, por anos de serviço, se homem, e um trinta 
avos, se mulher;

§ 3º Para efeitos de disponibilidade entende-se por vencimentos 
mensais o vencimento básico acrescido das vantagens básicas de 
caráter permanente, inclusive as de caráter pessoal já incorpo-
radas pelo profissional do magistério, não sendo incluídas para 
nenhum efeito:

I - o adicional pela prestação de serviços extraordinários;
II - o adicional noturno;
III - o adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exer-
cício de atividades penosas;
IV - o adicional de férias;
V - função gratificada pelo exercício de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, ou parcela recebida a título de exercício de cargo 
comissionado;
VI - gratificação natalina e gratificação por regência de classe;
VII - salário-família;
VIII - indenizações;
IX - diárias.

§ 4º O aproveitamento do profissional do magistério que se en-
contra em disponibilidade por mais de 12 (doze) meses depende 
de prévia comprovação de sua capacidade física e mental pelo 
médico perito oficial ou credenciado, na forma do §1º do art. 21, 
desta Lei;

Seção VIII

Da Reversão

Art. 53. Reversão é o retorno à atividade de profissional do magis-
tério aposentado no serviço público por invalidez, quando a junta 
médica do IPRECAL, INSS ou o médico perito oficial do município, 
declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1º A reversão dar-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante 
de sua transformação, observado o respectivo vencimento, bem 
como para o cálculo das demais parcelas remuneratórias será le-
vado em consideração todo o tempo em que o profissional do 
magistério encontrava-se aposentado;

§ 2º São assegurados ao profissional do magistério que reverter 
à atividade os mesmos direitos, garantias, vantagens e deveres 
aplicáveis aos profissionais do magistério em atividade;

§ 3º Encontrando-se provido o cargo, o profissional do magistério 
exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de 
vaga;

§ 4º Efetivada a reversão, o profissional do magistério será lotado 
conforme a necessidade da Administração, respeitada sua carga 
horária, remuneração e escolaridade de seu cargo originário;

§ 5º Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 
70 (setenta) anos de idade, sendo transformada a aposentadoria 
por invalidez em compulsória, observando-se as regras próprias 
codificadas na Lei Municipal nº 2.537.

Art. 54. Será cassada a aposentadoria do profissional do magisté-
rio revertido que não retorne as atividades no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da respectiva ciência.

Seção IX

Da Reintegração

Art. 55. Reintegração é a reinvestidura do profissional do magisté-
rio estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultan-
te de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o profissional do 
magistério ficará em disponibilidade, observando o disposto nos 
artigos 58 a 60;

§ 2º Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será 
reconduzido ao cargo de origem, lotado em outro de atribuições e 
vencimentos compatíveis com o até então ocupado, sem direito a 
qualquer indenização, seja no mesmo ou em outro órgão ou enti-
dade, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional 
ao tempo de serviço.

Art. 56. Obrigatoriamente deverá o Decreto ou portaria de reinte-
gração indicar:

I - o número do processo judicial;
II - a data da expedição da sentença;
III - o número e a data do Diário de Justiça em que foi publicada;
IV - a transcrição literal da conclusão da sentença;
V - a indicação precisa de que todas as vantagens funcionais serão 
restabelecidas e pagas.

Seção X
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§ 4º Caso não hajam profissionais do magistério disponíveis para 
realizar a substituição por período inferior a 120 (cento e vinte) 
dias, a Administração Municipal utilizará profissionais contratados 
em caráter temporário.

§ 5º Quando o período de afastamento do Professor Auxiliar e do 
Professor I a X por tratamento de saúde ou licença maternidade 
for acrescido de licença prêmio ou férias fora do

recesso escolar, fica permitida a prorrogação do contrato tempo-
rário do profissional do magistério que estiver efetuando a subs-
tituição.

Art. 62. O profissional do magistério investido em função de con-
fiança do Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal terá 
substituto, em caráter expressamente temporário, indicado pelo 
Chefe do Poder Executivo, através de decreto, que obrigatoria-
mente conterá:

I - qualificação completa do profissional do magistério que será 
substituído, elencando:

a) nome completo;
b) matrícula funcional;
c) órgão de lotação;
d) denominação do cargo;
e) descrição de suas atividades;
f) fundamento legal de criação do cargo;
g) carga horária.

II - qualificação completa do profissional do magistério que o 
substituirá, elencando:

a) nome completo;
b) matrícula funcional;
c) órgão de lotação;
d) denominação do cargo originário;
e) descrição de suas atividades;
f) fundamento legal de criação do cargo;
g) indicação literal da vedação de incorporação de qualquer parce-
la recebida a título de substituição.

III - indicação do período que irá durar a substituição;
IV - indicação do fundamento legal que autoriza a substituição.

Parágrafo único. Os detentores de função de confiança poderão 
ser substituídos, sem gerar perda da função, pelo período máximo 
de 60 (sessenta) dias, excetuada a substituição em decorrência de 
licença maternidade e/ou sua prorrogação legal.

Art. 63. O profissional do magistério substituidor do Quadro dos 
Profissionais do Magistério Municipal será remunerado com 100% 
(cem por cento) da remuneração diária do profissional do magis-
tério detentor de cargo titular com exercício de regência de classe, 
observado o disposto no Artigo 61 desta Lei.

Parágrafo único. Sobre a parcela recebida a título de substitui-
ção não incidirá contribuição previdenciária, bem como não será 
incorporada ao vencimento ou a remuneração do profissional do 
magistério para qualquer efeito.

Art. 64. O profissional do magistério substituidor do Quadro dos 
Profissionais do Magistério Municipal será remunerado com 70% 
(setenta por cento) do valor da gratificação da função de con-
fiança, não incidindo sobre esta parcela descontos de natureza 
previdenciária.

Parágrafo único. As parcelas recebidas a título de substituição, pre-
vistas no caput, não incorporam o vencimento ou a remuneração 

§ 5º Caso o profissional do magistério seja julgado apto deverá as-
sumir no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da publicação 
do ato de aproveitamento;

§ 6º Verificada a incapacidade definitiva o profissional do magis-
tério em disponibilidade será encaminhado ao IPRECAL, para ins-
tauração do processo de análise da possibilidade de concessão de 
aposentadoria;

§ 7º Havendo mais de um concorrente a mesma vaga, tem prefe-
rência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, 
o de maior tempo de serviço público;

§ 8º É tornado sem efeito, o aproveitamento e cassada a dispo-
nibilidade, se o profissional do magistério não entrar em exercício 
no prazo legal, salvo doença comprovada por médico perito oficial 
ou credenciado;

§ 9º O profissional do magistério em disponibilidade contribuirá 
para o IPRECAL, sobre a remuneração mensal que perceber em tal 
situação, sendo-lhe contado o tempo, nesta condição, para efeito 
de aposentadoria;

§ 10. O profissional do magistério em disponibilidade que com-
pletar 70 (setenta) anos de idade será aposentado compulsoria-
mente, nos termos do art. 40 da Constituição da República, sendo 
observados os procedimentos estabelecidos na Lei Municipal nº 
2537/2001;

§ 11. O profissional do magistério colocado em disponibilidade 
perceberá a gratificação natalina, na data determinada;

§ 12. O tempo no qual o profissional do magistério encontrar-se 
em disponibilidade não será computado para efeito de implemen-
tação de promoção ou quaisquer outras vantagens funcionais.

Art. 60. O cancelamento da disponibilidade solicitada pelo profis-
sional do magistério corresponde à exoneração a pedido, a qual 
implica, exclusivamente, o pagamento da remuneração devida no 
mês de competência da publicação do respectivo ato e a gratifica-
ção natalina proporcional.

Seção XII

Da Substituição

Art. 61. O profissional do magistério municipal, efetivo e estável, 
poderá ser designado para substituir quando encontrar-se afasta-
do ou em licença o titular do cargo que responde por regência de 
classe, pelo período máximo de 120 (cento e vinte) dias, observa-
da a disponibilidade de horário.

§ 1º Caso o afastamento ou licença seja superior a 120 (cento 
e vinte) dias, as funções da vaga do profissional do magistério 
afastado ou licenciado deverá ser executada por profissional tem-
porário, devendo tal situação ser previamente justificada ao Chefe 
do Poder Executivo, por escrito;

§ 2º A designação dos profissionais que irão substituir os detento-
res de cargos titulares na modalidade de temporários obedecerá a 
ordem de classificação obtida através de processo seletivo, reali-
zado anualmente e, se for o caso, de concurso para novos profis-
sionais, de acordo com as necessidades apuradas pela Secretaria 
Municipal de Educação;

§ 3º Apenas os profissionais do magistério que possuam carga 
horária de 20 horas semanais poderão ser utilizados para realizar 
substituição;
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aposentadoria decorrentes do art. 40 da Constituição da Repú-
blica com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos no art. 67 desta Lei, 
os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput não se aplica aos 
membros de poder e aos inativos, que, até 16/12/1998, tenham 
ingressado novamente no serviço público por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, sendo-lhes proibida a percepção 
de mais de uma aposentadoria pelo IPRECAL, aplicando-lhes, em 
qualquer hipótese, o limite de que trata o §11 do artigo 40 da 
Constituição da República.

Seção XV

Da Jornada de Trabalho

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 69. A jornada de trabalho dos Profissionais do Magistério Mu-
nicipal será de:

I - até 40 horas semanais para os cargos de Professor Auxiliar, 
Professor, Professor I e Especialista em Assuntos Educacionais;
II - até 40 (quarenta) horas/aula semanais, para os cargos de 
Professor II a X, conforme o estabelecido no edital do concurso 
público prestado.

§ 1º Será destinado 20% (vinte por cento) da jornada estabele-
cida para os cargos de Professor I ao X correspondente a hora 
atividade.

§ 2º Entende-se por hora-atividade aquela utilizada para plane-
jar, avaliar, programar as atividades educacionais, observado para 
tanto a proposta pedagógica da escola, devidamente aprovada 
pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que as faltas a es-
tas atividades, caso não sejam devidamente justificadas, serão 
enquadradas como faltas injustificadas repercutindo em todos os 
aspectos legais e remuneratórios atinentes a este fato;

§ 3º O desenvolvimento da hora-atividade deverá ser realizado, 
obrigatoriamente, nas dependências das unidades escolares, sen-
do vedado seu exercício no domicílio do profissional do magistério;

§ 4º A ausência nas dependências das unidades escolares para 
desenvolver a hora-atividade configurará falta injustificada ao tra-
balho;

§ 5º O detentor de função de confiança submete-se a regime de 
integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que 
houver interesse da Administração, não lhe sendo devida em ne-
nhuma hipótese adicional de horas extras ou noturnas.

§ 6º Os detentores de cargos de Professor II a X, poderão ministrar 
aulas acima do limite estabelecido no § 1º deste artigo e percebe-
rão sob a forma de aulas excedentes, o percentual por aula calcu-
lado sobre o vencimento do cargo efetivo, estabelecido na tabela 
abaixo, não podendo ultrapassar a 08 (oito), 06(seis), 04(quatro) 
ou 02(duas) aulas excedentes para as cargas de 40(quarenta), 
30(trinta), 20(vinte) ou 10(dez) horas aula semanais de trabalho, 
respectivamente:

Carga Horária % por aula
40 2,5%
30 3,33%
20 5%
10 10%

do profissional do magistério para qualquer efeito.

Art. 65. Caso o cargo do profissional do magistério substituído seja 
vago, a seu pedido ou por interesse da Administração Municipal, a 
substituição cessa imediatamente.

Seção XIII

Da Cessão

Art. 66. A Administração Municipal poderá autorizar a cessão de 
profissional do magistério estável, para o exercício de cargo no 
Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário do Estado de Santa Ca-
tarina, em outro estado da federação ou em órgão ou entidade 
vinculada a administração pública federal, estadual ou municipal, 
mediante convênio previamente aprovado pelo Poder Legislativo.

§ 1º Constitui condição para o afastamento:

I - a requisição expressa de outro órgão e o interesse do profissio-
nal do magistério e do órgão cedente;
II - em casos de leis específicas, municipais, estaduais ou federais, 
a menção da determinação pela cessão.

§ 2º No período em que o profissional do magistério estiver afas-
tado nas condições que trata o caput, as contribuições para o 
IPRECAL sobre a remuneração de contribuição disposta na Lei 
Municipal nº 2.537 tornam-se facultativas, voltando a sua obriga-
toriedade quando do retorno a sua função de origem.

§ 3º Temporária e extraordinariamente admitir-se-á a cessão de 
profissionais do magistério para organizações sociais assim quali-
ficadas pelo Poder Executivo Municipal;

§ 4º A Administração Municipal somente fará a cessão de servido-
res a outros entes da Federação, se houver:

I - autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual;
II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legis-
lação;
III - quando cedido para outras funções fora do sistema municipal 
de ensino não possuam ônus para o sistema de origem integrante 
da carreira do magistério.

§ 5º A cessão para o exercício de atividades estranhas ao magis-
tério interromperá a progressão na carreira.

Seção XIV

Da Acumulação Lícita de Cargos Efetivos

Art. 67. É vedado ao profissional do magistério a acumulação re-
munerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibi-
lidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI do art. 37 da Constituição da República:

I - dois cargos de professor;
II - um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
III - dois cargos privativos de médico;
IV - dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas.

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se aos empre-
gos e funções públicos e abrangem autarquias, fundações, empre-
sas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Pú-
blico.

Art. 68. É vedada a percepção simultânea de proventos de 
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§ 6º A contribuição para o IPRECAL no caso de jornada reduzida 
será sobre a remuneração de contribuição recebida nesta condi-
ção.

§ 7º O deferimento do pedido será dado por ato próprio do Chefe 
do Poder Executivo, após avaliação das necessidades da Adminis-
tração Pública.

§ 8º A jornada de trabalho poderá ser reduzida até o máximo de 
50% da carga horária total definida para o cargo;

§ 9º A remuneração total a ser percebida pelo profissional do ma-
gistério cuja carga horária seja reduzida a pedido não poderá ser 
inferior ao salário mínimo nacional em vigor;

§ 10. Caso o cálculo da remuneração proporcional a carga horária 
reduzida seja inferior ao salário mínimo nacional em vigor, deverá 
ser a remuneração complementada até alcançar o referido valor;

§ 11. O valor pago a título de complemento deverá ser visualizado 
separadamente no contra-cheque do profissional do magistério;

§ 12. Incidirá a reposição anual no vencimento dos profissionais 
do magistério que se encontram com jornada reduzida.

Subseção I

Da Freqüência

Art. 73. O registro de freqüência do profissional do magistério é 
diário, podendo ser de forma mecânica ou eletrônica ou, nos casos 
indicados em decreto, por outra forma que vier a ser adotada e 
deverá ser feita pelo próprio profissional do magistério.

§ 1º Ponto é o registro pelo qual se verificarão, diariamente, a 
entrada e saída do profissional do magistério, e pelo qual deverão 
ser lançados os elementos necessários à apuração da freqüência;

§ 2º Todos os profissionais do magistério devem observar rigo-
rosamente o seu horário de trabalho, previamente estabelecido;

§ 3º Nenhum profissional do magistério pode deixar seu local de 
trabalho durante o expediente sem autorização expressa de sua 
chefia imediata;

§ 4º Quando houver necessidade de trabalho fora do horário nor-
mal de funcionamento do órgão, deve ser providenciada a autori-
zação específica para o ingresso do profissional do magistério nas 
instalações das unidades da Administração Pública.

Art. 74. O profissional do magistério é obrigado a avisar a sua che-
fia imediata no dia em que, por doença, força maior, ou prestação 
de provas escolares não puder comparecer ao serviço.

§ 1º As faltas previstas no caput devem ser justificadas formal-
mente para fins disciplinares, de anotação no assentamento indi-
vidual e pagamento;

§ 2º A impossibilidade do comparecimento deve ser relatada em 
documento próprio do qual também deve constar a assinatura e 
ciência da chefia imediata, a qual é solidariamente responsável por 
qualquer ausência fraudulenta;

§ 3º As faltas ocorridas em virtude de doença devem ser justifica-
das através da apresentação de atestado médico, para períodos 
de até 15 (quinze) dias e, em período superior a este, pelo órgão 
médico oficial ou credenciado;

§ 7º Para a escolha das aulas excedentes, de que trata o §6º deste 
artigo, será dada prioridade ao professor que contar com maior 
tempo de serviço no magistério público municipal e havendo em-
pate, àquele que tiver maior tempo de serviço na unidade escolar.

§ 8º O professor que ministrar aulas excedentes nos termos do 
§6º deste artigo, deverá cumprir as horas atividades correspon-
dentes a sua carga horária semanal de trabalho, conforme estabe-
lece o §1º e §3º deste artigo.

§ 9º Os valores percebidos a titulo de aulas excedentes não se 
incorporam em hipótese alguma à remuneração percebida pelo 
profissional do magistério.

Art. 70. A jornada de trabalho deverá ser cumprida e completada 
onde for necessário, inclusive em mais de um estabelecimento 
de ensino, a critério das normativas estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 71. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal fixar a 
jornada normal de trabalho dos ocupantes de cargos do Quadro 
dos Profissionais do Magistério, salvo as exceções expressas neste 
Estatuto ou quando a lei estabelecer duração menor ou diferen-
ciada;

§ 1º Ocorrendo situação de emergência ou de calamidade pública, 
ou na iminência de sua ocorrência, os profissionais do magistério 
requisitados à disposição da Comissão Municipal de Defesa Civil - 
CMDC, não farão jus à retribuição ou gratificação especial, salvo 
o recebimento de diárias e transporte, em caso de deslocamento;

§ 2º Nos dias úteis, só por determinação do Prefeito Municipal 
poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou serem sus-
pensos os seus trabalhos.

Subseção I

Da Redução da Jornada

Art. 72. Poderá o profissional do magistério solicitar à Administra-
ção Municipal redução irreversível de sua jornada de trabalho, com 
remuneração proporcional, calculada sobre sua totalidade.

§ 1º Não poderão solicitar jornada reduzida:

I - os profissionais do magistério que exercem função de confiança;
II - os profissionais do magistério que possuam carga horária se-
manal de 20 (vinte) horas;
III - os profissionais do magistério que não detém estabilidade.

§ 2º Todas as vantagens funcionais do profissional do magisté-
rio que esteja em jornada reduzida terão sua incidência sobre o 
vencimento proporcional, inclusive o pagamento relativo às férias, 
ao 1/3 (um terço) constitucional de férias e ao décimo terceiro 
salário, não importando se nos demais meses do ano recebeu sua 
remuneração de forma integral;

§ 3º O profissional do magistério que se encontrar com redução 
de jornada não fará jus, em nenhuma hipótese, ao recebimento 
do vale-alimentação;

§ 4º Não poderá ser deferido o pedido de jornada reduzida ao 
profissional do magistério que a solicitar para exercer função de 
caráter temporário ou prover cargo em comissão na Administração 
Pública;

§ 5º A redução da jornada de trabalho apenas poderá ser deferi-
da se a Administração Municipal estiver operando em regime de 
jornada integral;
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III - readaptação;
IV - posse em outro cargo não acumulável;
V - aposentadoria;
VI - falecimento.

§ 1º A vacância ocorrerá na data:

I - da publicação eficaz do ato que exonerar, demitir, readaptar, ou 
aposentar o ocupante do cargo;
II - do falecimento do ocupante do cargo.

§ 2º A readaptação será processada na forma dos artigos 46 a 
52, desta Lei.

§ 3º A aposentadoria será concedida de acordo com a legislação 
municipal específica que criou e instituiu o Instituto de Previdência 
Social dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Campo 
Alegre - IPRECAL.

Subseção I

Da Exoneração

Art. 78. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do pro-
fissional do magistério ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício será aplicada:

I - quando o profissional do magistério não entrar no exercício do 
cargo no prazo estabelecido;
II - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, 
ressalvado o direito de recondução;
III - mediante processo de avaliação periódica de desempenho, 
cuja metodologia a ser utilizada está definida no Plano de Carreira 
desta Lei, observada a instauração de sindicância ou processo dis-
ciplinar para elucidação dos fatos;
IV - quando, após tomar posse e entrar em efetivo exercício em 
outro cargo público de provimento efetivo e inacumulável, não 
tiver solicitado exoneração a pedido em relação ao outro cargo;
V - por extinção do cargo, para atender limites constitucionais 
sobre gastos com pessoal, mediante indenização;
VI - por justa causa, apurada em processo administrativo, ou por 
decisão judicial transitada em julgado.

Art. 79. A exoneração de cargo em comissão e da função de con-
fiança, dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio profissional do magistério.

Subseção II

Da Demissão

Art. 80. A demissão consiste na perda do cargo pelo profissional 
do magistério estável, em razão de:

I - sentença judicial transitada em julgado;
II - penalidade de caráter disciplinar, aplicável mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - excesso de cargos, através de ato normativo motivado que 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade objeto de 
redução de pessoal, quando a despesa com pessoal ativo e inativo 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal, e 
desde que antes tenham sido tomadas as seguintes medidas pré-
vias, e obedecidas as normas gerais estabelecidas em lei federal:

a) redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas 
com cargos em comissão e funções de confiança;

§ 4º O profissional do magistério que se ausentar, em virtude da 
apresentação de atestados, por mais de 15 (quinze) dias consecu-
tivos em um período de 12 (doze) meses será submetido à avalia-
ção do médico perito oficial;

§ 5º As faltas ao serviço por motivos particulares não serão jus-
tificadas para qualquer efeito, computando-se como ausência o 
sábado e domingo, ou feriado, quando intercalados.

§ 6º Não se consideram faltas, aquelas decorrentes da prestação 
de provas escolares ou de concursos públicos realizadas pelo pro-
fissional do magistério na condição de aluno ou concursando, em 
horário de trabalho, ou aquelas decorrentes de ponto facultativo 
instituído por autoridade competente ou outras previstas em lei 
que seja aplicável aos profissionais do magistério do município de 
Campo Alegre.

Art. 75. Sem qualquer prejuízo poderá o profissional do magistério 
ausentar-se do serviço:

I - por um (um) dia, para doação de sangue;
II - por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor ou regularizar situ-
ação eleitoral pendente;
III - por 2 (dois) dias úteis pelo falecimento de sogro, sogra, avô 
e avó;
IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:

a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou pa-
drasto, descendentes diretos, e pessoa que viva sob sua depen-
dência econômica, guarda ou tutela.

IV - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que compa-
recer a juízo, incluindo-se o período de participação em júri po-
pular.

§ 1º A ausência deverá ser comprovada através da apresentação 
de documento próprio que comprove a doação de sangue e o 
alistamento eleitoral, bem como a apresentação de certidão de 
casamento ou certidão de óbito;

§ 2º O comparecimento em juízo deverá ser comprovado através 
da apresentação de intimação, notificação, citação judicial ou cer-
tidão assinada pelo responsável do cartório, onde conste a data e 
o horário do comparecimento em juízo.

Subseção I

Da Profissional do Magistério Lactante

Art. 76. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, 
a profissional do magistério lactante terá direito, durante a jorna-
da de trabalho, a 2 (duas) horas de descanso, sendo 1 (uma) hora 
no período da manhã e 1 (uma) hora no período da tarde, vedada 
a acumulação das duas horas num só período.

Parágrafo único. A profissional do magistério lactante para benefi-
ciar-se do disposto no caput deverá requerer o descanso previsto, 
em formulário próprio, no serviço de pessoal, apresentando para 
tanto a certidão de nascimento do filho.

Seção XVI

Da Vacância

Art. 77. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;
II - demissão;
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§ 2º É vedada à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do servi-
ço público municipal.

Art. 85. Não será pago ao profissional do magistério:

I - a remuneração dos dias em que tiver faltas injustificadas ao 
serviço;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, 
ausências e saídas antecipadas, ocorridas sem a autorização da 
chefia imediata;
III - os vencimentos do cargo efetivo quando nomeado para o 
cargo em comissão, ressalvado o direito de opção, sem prejuízo 
de eventual gratificação, enquanto na sua permanência, na forma 
desta Lei;
IV - a remuneração por comprovação à acumulação ilícita de car-
gos públicos, observado o disposto nos arts. 67 e 68.

§ 1º O profissional do magistério terá 48 (quarenta e oito) horas 
para justificar sua ausência ao trabalho, ultrapassado tal período 
será registrado em seu assentamento funcional a falta injustifica-
da, com sua respectiva repercussão;

§ 2º Os períodos computados como atrasos, ausências e saídas 
antecipadas, serão somados mensalmente, e seu valor registrado 
em minutos, para posterior desconto, incluindo-se o repouso se-
manal remunerado.

Art. 86. As consignações em folha de pagamento da remuneração 
atribuída ao profissional do magistério não será objeto de arresto, 
seqüestro ou penhora, e são classificadas em:

I - compulsórias;
II - facultativas.

§ 1º Consignações compulsórias são descontos e recolhimentos 
efetuados por força de Lei, compreendendo, entre outras:

I - contribuições para o Regime Geral de Previdência, tratando-se 
de profissionais do magistério, exclusivamente, comissionados e 
para o IPRECAL, para os profissionais do magistério de provimento 
efetivo;
II - pensão alimentícia judicial;
III - imposto de renda retido na fonte;
IV - restituições e indenizações ao erário público;
V - benefícios e auxílios prestados aos profissionais do magistério 
pela Administração Pública Municipal;
VI - decisões judiciais ou administrativas;
VII - outros descontos compulsórios, instituídos por lei.

§ 2º Consignações facultativas são descontos na remuneração do 
profissional do magistério, que, com a interveniência da Adminis-
tração Pública, sejam efetuadas em decorrência de contrato, acor-
do, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste entre 
o profissional do magistério consignante e determinada entidade 
consignatória, sendo consideradas dentre outras:

I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe, 
associações e clubes constituídos, exclusivamente, por profissio-
nais do magistério públicos municipais;
II - contribuição para entidades sindicais representativas dos pro-
fissionais do magistério públicos municipais;
III - mensalidade para entidades fechadas ou abertas de previdên-
cia privada, que operem com planos de pecúlio, saúde ou seguro 
de vida;
IV - mensalidade para entidades securitárias que operem com pla-
no de seguro de vida;
V - mensalidade para entidades administradoras de plano de saú-
de;

b) exoneração dos profissionais do magistério não estáveis.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS E VANTAGENS

Seção I

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 81. Para efeito desta lei, a retribuição pecuniária devida aos 
profissionais do magistério do Quadro dos Profissionais do Magis-
tério Municipal, compreende:

I - como vencimento base: o salário básico estipulado no Anexo 
II, especificado em virtude da escolaridade e complexidade das 
atribuições, do cargo ou função pública;
II - como vencimentos: a soma do vencimento básico com as van-
tagens permanentes, definidas nesta Lei, relativas ao cargo de 
provimento efetivo;
III - como remuneração: a soma dos vencimentos com os adi-
cionais de caráter individual e demais vantagens temporárias, 
inclusive os valores pagos a título de gratificação de função de 
confiança, nestas compreendidas às relativas à natureza ou ao 
local de trabalho.

§ 1º Nenhum profissional do magistério receberá, proporcional-
mente a sua carga horária, a título de vencimento, importância 
inferior ao piso nacional do magistério, em vigor;

§ 2º Os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públi-
cos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso XV do art. 37 
da Constituição da República e na legislação vigente.

Art. 82. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais com-
ponentes do sistema remuneratório, atinente aos Profissionais do 
Magistério Municipal, observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.

Art. 83. O vencimento dos profissionais do magistério somente 
poderá ser fixado ou alterado por lei específica.

Parágrafo único. A Administração Municipal instituirá o Conselho 
de Política da Administração e Remuneração de Pessoal, integrado 
por profissionais do magistério designados pelo Poder Executivo, 
compreendido a Administração Direta e Indireta, com a imediata 
participação do Sindicato dos Profissionais do Magistério Públicos 
Municipais, observado para tanto o contido no artigo 97 da Lei 
Complementar Municipal nº 006/2002.

Art. 84. Nenhum profissional do magistério, ativo ou inativo, pode-
rá perceber, mensalmente, a título de remuneração ou provento, 
importância superior à soma dos valores percebidos como subsídio 
pelo Prefeito Municipal.

§ 1º Exclui-se do limite de remuneração ou provento, no que cou-
ber, a importância percebida a título de:

I - salário-família;
II - gratificação natalina;
III - 1/3 constitucional de férias;
IV - diárias;
V - serviços extraordinários;
VI - auxílio-transporte.
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exclusivamente por profissionais do magistério público municipal;
VII - entidades beneficentes;
VIII - instituições financeiras;
IX - outras pessoas físicas ou jurídicas, desde que mantido con-
vênio ou contrato, reconhecido e autorizado por cada profissional 
do magistério.

Art. 90. Para cobertura dos custos com processamento de dados 
de consignações facultativas, as entidades consignatórias, exceto 
os órgãos da Administração Direta, autárquica e fundacional e os 
beneficiários de pensão alimentícia voluntária, pagarão por linha 
impressa no contracheque de cada profissional do magistério, im-
portância a ser definida em Lei específica.

Art. 91. Não são permitidos na folha de pagamento processada 
pela Administração Municipal, ressarcimentos, compensações, en-
contros de contas ou acertos financeiros entre entidades consig-
natórias e profissionais do magistério que impliquem créditos nas 
fichas financeiras dos profissionais do magistério.

Art. 92. A consignação, em folha de pagamento, não implica co-
responsabilidade dos órgãos e das entidades da Administração 
Pública Municipal por dívidas ou compromissos de natureza pecu-
niária, assumidos pelo profissional do magistério junto a entidade 
consignatória.

Art. 93. O profissional do magistério em débito com o erário, pelas 
consignações dispostas no §1º do art. 86, que for demitido, exo-
nerado, ou que tiver extinguido sua aposentadoria terá desconta-
do de sua rescisão os valores da dívida.

Parágrafo único. Caso a rescisão não cubra a dívida o profissional 
do magistério terá o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a 
quitação ou negociar parcelamento, e em não o fazendo implicará 
em processo judicial de cobrança.

Art. 94. As reposições e indenizações à Fazenda Pública Munici-
pal devidas pelo profissional do magistério serão descontadas em 
parcelas mensais e sucessivas até a quitação final do débito, não 
podendo exceder a 10% (dez por cento) de sua remuneração ou 
provento de aposentadoria.

§ 1º Aplica-se o disposto no caput quando após a instauração do 
devido processo administrativo não for detectado dolo ou má-fé 
do profissional do magistério;

§ 2º Caso seja detectada, após a apuração dos fatos em compe-
tente processo administrativo, a presença de dolo ou má-fé por 
parte do profissional do magistério, este deverá ressarcir o erário 
no decurso máximo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalida-
des administrativas e criminais, definidas em lei.

Art. 95. A remuneração do titular de cargo em carreira correspon-
de ao vencimento relativo à referência e ao nível de formação em 
que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer 
jus.

Parágrafo único. Considera-se vencimento básico da carreira o fi-
xado para os cargos de professor auxiliar, professor e especialista 
em assuntos educacionais, na referência inicial e no nível de for-
mação, conforme Anexo II.

Art. 96. A tabela de unidades de vencimento será composta por 
níveis verticais e referências horizontais, conforme o Anexo II.

Art. 97. A tabela de unidades de vencimento dos profissionais do 
magistério obedecerá a um crescimento linear de 3% (três por 
cento) na progressão horizontal, por referência, e na progres-
são vertical, sempre com base no nível 1 será de 20% (vinte por 

VI - contribuição para entidades beneficentes;
VII - prestação referente a imóvel residencial adquirido de entida-
de financiadora de imóvel residencial;
VIII - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de de-
pendente que conste nos assentamentos funcionais.

§ 3º O pedido de consignação de pensão alimentícia voluntária 
será instituído com a indicação do valor ou percentual de desconto 
sobre a remuneração, conta bancária em que será destinado o 
crédito e a autorização prévia e expressa daquele que a receber 
ou seu representante legal.

§ 4º A inclusão das consignações facultativas em folha de paga-
mento depende de autorização expressa do profissional do magis-
tério público e o cancelamento se dará da seguinte forma:

I - por interesse da Administração Pública Municipal;
II - a pedido do profissional do magistério, quando se tratar de 
contribuição, ou prêmio mensal;
III - a pedido do profissional do magistério com anuência da enti-
dade consignatória no caso de compromisso pecuniário assumido 
e usufruído.

§ 5º A partir da competência de janeiro de 2003, a soma mensal 
das consignações facultativas de cada profissional do magistério 
não pode exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) 
da soma da remuneração.

Art. 87. Para efeitos desta lei, adotar-se-ão os seguintes conceitos:
I - entidade consignatória: destinatário dos créditos resultantes 
das consignações compulsória e facultativa;
II - consignante: órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que procede aos descontos relativos às consignações 
compulsória e facultativa na ficha financeira do profissional do ma-
gistério, em favor da entidade consignatória.

Art. 88. Independentemente de contrato ou convênio entre o con-
signatório e o consignante, o pedido de cancelamento de consig-
nação por parte do profissional do magistério deve ser atendido 
com a cessação do desconto na folha de pagamento do mês em 
que foi formalizado o pleito, ou na do mês imediatamente seguin-
te, caso já tenha sido processada, observado ainda o seguinte:

I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical 
somente poderá ser cancelada após a desfiliação do profissional 
do magistério;

II - a consignação relativa à amortização de empréstimo somente 
pode ser cancelada com a aquiescência do profissional do magis-
tério e da entidade consignatória.

Art. 89. As consignações compulsórias terão prioridade sobre as 
facultativas e, em nenhum caso, poderá resultar saldo negativo na 
folha de pagamento do profissional do magistério público.

Parágrafo único. Na hipótese de falta de margem consignável, fica 
estabelecida a seguinte ordem de prioridade de desconto para 
as consignações facultativas após processadas as consignações 
compulsórias:

I - plano de assistência médica;
II - entidades securitárias que operem com plano de seguro de 
vida;
III - entidades fechadas ou abertas de previdência privada, que 
operem com planos de pecúlio, saúde ou seguro de vida;
IV - entidades administradoras de planos de saúde;
V - entidades sindicais representativas de profissionais do magis-
tério público municipal;
VI - entidades de classe, associações e clubes constituídos 
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1/4 (um quarto) do valor que lhe é atribuído para o almoço, até 
às 12:00 (doze) horas, acrescido de mais 1/4 (um quarto) até as 
23:00 (vinte e três) horas, e o recebimento de 100% (cem por 
cento), caso haja pernoite fora da sede;

§ 3º O profissional do magistério que se deslocar apenas no perío-
do compreendido entre as 12:00 e 23:00 horas, perceberá apenas 
1/4 (um quarto) da diária;

§ 4º A vantagem de que trata este artigo:

I - não servirá de base para o cálculo de outras vantagens;
II - não se incorpora à remuneração do profissional do magistério;
III - não será utilizado para incidência de alíquota de contribuição 
previdenciária ao IPRECAL.

§ 5º O profissional do magistério que receber a diária sem realizar 
o efetivo afastamento da sede fica obrigado a restituí-la integral-
mente no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do 
recebimento e sendo apurada má-fé em devido processo discipli-
nar, responderá pelas punições cabíveis;

§ 6º Na hipótese de o profissional do magistério retornar à sede 
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, res-
tituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no §5º, 
contados da data do retorno à sede;

§ 7º O pernoite deverá ser comprovado através da apresentação 
de nota fiscal, devidamente emitida pelo estabelecimento de hos-
pedagem;

§ 8º Ao profissional do magistério não é devida diária quando por 
força de seu cargo lhe é exigido habitual deslocamento;

§ 9º É vedado a diferença de valores das diárias em razão do car-
go ou função exercida pelos profissionais do magistério públicos, 
excetuados os agente políticos.

Subseção II

Do Auxílio-Transporte

Art. 102. O profissional do magistério poderá receber auxílio-
transporte, desde que preencha os requisitos estabelecidos no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, 
nos termos e valores estabelecidos na Lei 006/2002, ou outra que 
vier a substituí-la.

Seção IV

Das Gratificações

Art. 103. Poderão ser concedidas, aos profissionais do magistério 
público municipal as seguintes gratificações:

I - gratificação natalina;
II - gratificação pelo exercício de função de confiança;
III - gratificação por regência de classe.

Parágrafo único. As vantagens serão especificadas individualmen-
te nas folhas de pagamento, sendo todas consideradas como de 
caráter pessoal, não podendo servir de paradigma para nenhum 
efeito.

Subseção I

Da Gratificação Natalina

Art. 104. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 

cento) do nível 1 para o nível 2; de 25% (vinte e cinco por cento 
) do nível 2 para o nível 3 e de 30% (trinta por cento) do nível 3 
para o nível 4, conforme previsto no Anexo II.

Parágrafo único. A atualização salarial do titular de cargo de car-
reira dos profissionais do magistério se dará anualmente pela apli-
cação do Piso Salarial Nacional para os que possuem formação 
em nível médio-magistério e para os demais com base no índice 
oficial de inflação e/ou aumento real, se houver disponibilidade 
orçamentária e financeira no erário municipal.

Seção II

Das Vantagens Pecuniárias

Art. 98. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do 
profissional do magistério, concedidas a título definitivo ou transi-
tório, pelo desempenho de funções especiais ou de confiança, em 
razão de condições anormais em que se realiza o serviço ou, ain-
da, em razão de condições pessoais do profissional do magistério.

Art. 99. Além do vencimento, poderão ser pagas ao profissional do 
magistério as seguintes vantagens:

I - indenizações;
II - adicionais;
III - gratificações;
IV - agregação a remuneração;
VI - vale-alimentação;
V - salário-família.

§ 1º As gratificações e os adicionais não se incorporam ao venci-
mento, a remuneração ou proventos, salvo nos casos e condições 
previstos em lei;

§ 2º As indenizações e o salário-família não se incorporam ao 
vencimento, a remuneração ou proventos;

§ 3º As vantagens não serão computadas, nem acumuladas, para 
efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

§ 4º As vantagens vinculadas ao vencimento básico terão os mes-
mos reajustes concedidos para aquele.

Seção III

Das Indenizações

Art. 100. Constituem indenizações ao profissional do magistério:

I - diárias;
II - auxílio-transporte.

Subseção I

Das Diárias

Art. 101. O profissional do magistério que, a serviço, se afastar 
da sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do 
território nacional, fará jus a passagens e diárias recebidas ante-
cipadamente, para cobrir as despesas de estadia, alimentação e 
locomoção, devidamente comprovadas.

§ 1º O valor das diárias será definido em regulamento a ser apro-
vado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal;

§ 2º A diária compreende um período de 24 (vinte e quatro) horas 
de afastamento do profissional do magistério, ficando dividida em 
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Art. 107. Além do vencimento, os detentores dos cargos de profes-
sor farão jus a gratificação por regência de classe.

§ 1º A gratificação por regência de classe para o cargos de Pro-
fessor e Professor I, com 40 (quarenta) horas semanais, corres-
ponderá a 15% do vencimento inicial, nível 1, referência A do seu 
cargo.

§ 2º No caso da carga horária carga horária ser de 20 (vinte) horas 
semanais, a gratificação por regência de classe será proporcional, 
correspondendo à metade do valor pago por 40 (quarenta) horas 
semanais.

§ 3º Para os cargos de Professor II a X a gratificação por regência 
de classe será de 7,5% do vencimento inicial, nível 1, referência 
A do seu cargo, para 40 horas semanais e nas demais situações 
proporcional a carga horária semanal.

Art. 108. As funções gratificadas de diretor, diretor adjunto, co-
ordenador pedagógico, chefes de serviço, exclusivas do membro 
efetivo do magistério, serão regidas pelo critério de confiança, de 
livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. A gratificação prevista nesta subseção:

I - Não serve de base para o cálculo de outras vantagens;
II - Não se incorpora à remuneração do profissional do magistério;
III - Não é considerada remuneração de contribuição do IPRECAL.

Art. 109. Será descontada proporcionalmente a gratificação por 
regência de classe quando o professor tiver faltas injustificadas.

Parágrafo único. O professor não fará jus a gratificação por Regên-
cia de Classe no período de Férias e Recesso Escolar.

Seção V

Dos Adicionais

Art. 110. Serão deferidos aos profissionais do magistério os se-
guintes adicionais:

I - Adicional pela Prestação de Serviço Extraordinário;
II - Adicional Noturno;
III - Adicional de Férias.

§ 1º Caso haja a ocorrência do desenvolvimento de atividades em 
condições insalubres ou perigosas e em caráter noturno ou extra-
ordinário, seu pagamento observará o contido nos artigos 127 a 
132 da Lei Complementar nº 006/2002;

§ 2º Os adicionais serão especificados individualmente na folha de 
pagamento, sendo todos considerados como de caráter pessoal, 
não podendo servir de paradigma para nenhum efeito;

§ 3º Nenhum dos adicionais dispostos nesta seção serão incorpo-
rados ao vencimento, a remuneração ou aos proventos de apo-
sentadoria ou pensão, bem como não integrarão a remuneração 
de contribuição especificada para o IPRECAL, excetuado o contido 
nas disposições relativas ao adicional de férias.

Subseção Única

Do Adicional de Férias

Art. 111. Independentemente de solicitação será pago ao profis-
sional do magistério, detentor de cargo de provimento efetivo, 
ocupante de função de confiança ou cargo comissionado por oca-
sião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da 

avos) da remuneração a que o profissional do magistério fizer jus 
no mês de novembro, por mês de exercício no respectivo ano.

§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada 
como mês integral;

§ 2º A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de no-
vembro de cada ano, podendo ser paga em duas parcelas.

§ 3º No caso de pagamento parcelado, a segunda parcela será 
calculada com base na remuneração no mês de dezembro, abatida 
à importância da primeira parcela, pelo valor pago;

§ 4º A gratificação natalina não será considerada para cálculo de 
qualquer vantagem pecuniária;

§ 5º Incidirá sobre o pagamento da gratificação natalina dos pro-
fissionais do magistério ativos e inativos e dos pensionistas a alí-
quota de contribuição previdenciária para o IPRECAL;

§ 6º A gratificação será estendida aos inativos e pensionistas, com 
base nos proventos de aposentadoria ou pensão que perceberem 
na data do pagamento daquela, observada legislação especifica da 
constituição do IPRECAL.

Art. 105. O profissional do magistério exonerado ou demitido per-
ceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de 
exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração 
ou demissão.

Subseção II

Da Gratificação pelo Exercício de Função de Confiança

Art. 106. Ao profissional do magistério designado para o exercício 
de função de confiança, para direção, chefia ou assessoramento 
do serviço público é devido uma gratificação pelo seu exercício.

§ 1º A gratificação de função de confiança tem natureza tempo-
rária, e comportará níveis distintos, estabelecidos e determinados 
pela complexidade da atividade, com valores pecuniários fixados 
nos termos do Anexo III;

§ 2º O profissional do magistério efetivo, cedido para ter exercício 
em outro órgão ou entidade, nos termos desta Lei Complementar, 
quando nomeado para função gratificada, no órgão ou entidade 
que sirva, pode optar pela remuneração de seu cargo efetivo;

§ 3º A vantagem de que trata este artigo:

I - não servirá de base para o cálculo de outras vantagens;
II - não se incorpora à remuneração do profissional do magistério;
III - não é considerada remuneração de contribuição para incidên-
cia da alíquota de contribuição do IPRECAL.

§ 4º Para efeitos de pagamento de gratificação natalina a grati-
ficação pelo exercício de função de confiança apenas a comporá 
se o profissional do magistério estiver exercendo-a no mês de de-
zembro, sendo vedada à realização de médias pelo exercício em 
outros períodos do ano;

§ 5º Para efeitos do pagamento do adicional de férias a gratifica-
ção pelo exercício de função de confiança será levada em conside-
ração observando-se a média relativa ao período de recebimento.

Subseção III

Da Gratificação por Regência de Classe
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ser realizada durante o mês de janeiro de cada ano e a compro-
vação de freqüência na escola, nos meses de janeiro e agosto de 
cada ano;

§ 3º A falta da apresentação dos documentos citados neste artigo 
nos meses definidos pelo §2º acarretará na suspensão do paga-
mento do salário-família, até sua perfeita implementação;

§ 4º Não será devido ou reposto o valor do salário-família do pe-
ríodo entre a suspensão da prestação motivada pela falta de com-
provação de freqüência escolar e o seu reativamento;

§ 5º A quota do salário-família é devida proporcionalmente aos 
dias trabalhados nos meses de nomeação e vacância do cargo 
público.

Art. 117. Os profissionais do magistério municipal, ativos ou inati-
vos, que recebem salário-família no advento da publicação desta 
lei terão o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para apresentarem 
os documentos dispostos nos §1º e 2º do art. 115 e §1º do art. 
117, sob pena de em não o fazendo ser suspenso o pagamento 
desta parcela, até que seja sanada a falta da apresentação da 
documentação.

Parágrafo único. Não será devido ou reposto o valor do salário-
família do período entre a suspensão da prestação e o seu reati-
vamento.

Art. 118. O direito ao salário-família cessa automaticamente:

I - pela morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte 
ao do óbito;
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de ida-
de, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado invá-
lido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade.
§ 1º Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, 
o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no qual se 
comprometa a comunicar à Administração Municipal qualquer fato 
ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, 
ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções penais 
e administrativas;

§ 2º A falta de comunicação oportuna de fato que implique ces-
sação do salário-família, bem como a prática, pelo profissional do 
magistério, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimen-
to, autoriza o município a descontar dos pagamentos de quotas 
devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas, da própria 
remuneração do profissional do magistério ou de seus proventos 
de aposentadoria, o valor das quotas indevidamente recebidas, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 119. A quota do salário-família não será incorporada, para 
qualquer efeito, ao vencimento, a remuneração, e aos proventos 
de aposentadoria ou pensão, bem como não integrará a base de 
cálculo da remuneração de contribuição sobre a qual incidirá a 
alíquota de contribuição para o IPRECAL.

Seção X

Das Férias

Art. 120. O período de férias dos profissionais do magistério per-
tencentes ao Quadro do Magistério Municipal serão concedidas 
por ato do Chefe do Poder Executivo da seguinte forma:

I - 45 (quarenta e cinco) dias, para o titular do cargo de Professor, 
que se encontre efetivamente em sala de aula;
II - 30 (trinta) dias, para o titular do cargo de Professor Auxiliar e 

remuneração do período de férias.

Parágrafo único. Tratando-se de férias coletivas, o adicional pode-
rá ser pago ao profissional do magistério por ocasião destas.

Seção VII

Da Bolsa de Estudos

Art. 112. O profissional do magistério poderá receber bolsa de 
estudos, desde que preencha os requisitos estabelecidos no Esta-
tuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, nos 
termos e valores estabelecidos na lei 006/2002, ou outra que vier 
a substituí-la.

Seção VIII

Do Vale-Alimentação

Art. 113. O profissional do magistério poderá receber vale-alimen-
tação, desde que preencha os requisitos estabelecidos no Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, nos ter-
mos e valores estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 
006/2002, ou outra que vier a substituí-la.

Seção IX

Do Salário Família

Art. 114. O salário-família é devido ao profissional do magistério, 
ativo ou ao inativo, que:

I - a remuneração ou provento seja inferior ao limite estipulado no 
art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98;
II - possua filhos naturais ou adotivos de até 14 (quatorze) anos 
de idade ou de qualquer idade, se comprovada a inaptidão total 
para o trabalho, desde que vivam em sua companhia ou às suas 
expensas.

§ 1º Em se tratando de dependente maior de 14 (quatorze) anos 
de idade, a inaptidão para o trabalho deve ser verificada em exa-
me médico-pericial promovido pela junta médica oficial;
§ 2º O salário-família devido ao profissional do magistério inativo 
será pago pelo IPRECAL, observadas as condições contidas nesta 
seção.

§ 3º O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem ser-
virá de base para qualquer contribuição, inclusive para o IPRECAL.

Art. 115. Quando pai e mãe forem profissionais do magistério pú-
blicos municipais e viverem em comum, o salário-família será pago 
aos dois.

Parágrafo único. São equiparados à condição de pai e mãe, o pa-
drasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais 
dos incapazes.

Art. 116. O valor do salário-família será igual ao valor pago pelo 
Regime Geral de Previdência Social, devendo ser pago a partir do 
mês em que for protocolado o requerimento.

§ 1º O requerimento deverá estar instruído com cópia da certidão 
de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equipara-
do, estando o pagamento condicionado à apresentação anual do 
atestado de vacinação obrigatória, até 6 (seis) anos de idade, e de 
comprovação semestral de freqüência à escola do filho ou equipa-
rado, a partir dos 7 (sete) anos de idade completos;

§ 2º A apresentação do atestado de vacinação obrigatório deverá 
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V - para tratar de interesses particulares;
VI - para tratamento de saúde;
VII - por acidente em serviço ou moléstia profissional;
VIII - por motivo de doença em pessoa da família;
IX - à maternidade e à paternidade;
XI - para gozar licença-prêmio em face de direito adquirido;
XII - para exercer cargo comissionado.

§ 1º É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada du-
rante o período da licença prevista no inciso II, III, VI, VII e VIII 
deste artigo;

§ 2º A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término 
de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação;

§ 3º A competência para deferir ou não pedidos de licença perten-
ce ao Chefe do Poder Executivo;

§ 4º Faculta-se ao profissional do magistério que se ausentar da 
Administração Municipal, pela concessão de quaisquer das licen-
ças, sem remuneração, contidas nos incisos do caput, optar pela 
contribuição para o IPRECAL, conforme artigo 7º da Lei Municipal 
n. 2.537/01.

§ 5º A falta de contribuição ao IPRECAL ensejará a remessa de 
notificação oficial ao profissional do magistério para em 30 (trinta) 
dias efetuar sua quitação, sob pena de em não o fazendo ter sua 
licença suspensa por ato do Chefe do Poder Executivo;

§ 6º Caso a licença seja suspensa, na forma do §5º deste artigo, e 
o profissional do magistério não retornar às suas atividades em 5 
(cinco) dias, será exonerado de ofício pelo Chefe do Poder Execu-
tivo, após a instauração do devido processo disciplinar.

Seção II

Da Licença para o Serviço Militar

Art. 126. Ao profissional do magistério convocado para o serviço 
militar será concedida licença, sem remuneração, na forma e con-
dições previstas na Lei Federal nº 4.375/64 e demais legislações 
específicas, mediante a apresentação do documento oficial que 
comprove a incorporação.

Parágrafo único. Concluída a prestação do serviço militar, o profis-
sional do magistério terá até 30 (trinta) dias, sem remuneração, 
para reassumir o exercício do cargo, sob pena da configuração de 
abandono e conseqüente exoneração.

Seção III

Da Licença para Atividade Política

Art. 127. Nos termos da legislação federal específica, o profissional 
do magistério que pleitear candidatura à cargo eletivo, municipal, 
estadual ou federal, fará jus à licença como se em efetivo exercício 
estivesse, sem prejuízo da sua remuneração.

Parágrafo único. Ao profissional do magistério que, eleito, for 
investido em mandato, aplicam-se às disposições do artigo 124, 
desta Lei.

Seção IV

Da Licença para Exercer Cargo Político

Art. 128. Ao profissional do magistério investido em mandato ele-
tivo aplicam-se as seguintes disposições:

Especialista em Assuntos Educacionais e para o titular do cargo de 
Professor que se encontre designado para funções de confiança.

§ 1º Os primeiros 30 (trinta) dias de férias dos detentores dos 
cargos de Professor deverão ser ininterruptas e obrigatoriamente 
gozadas no período de recesso escolar que separa um ano letivo 
do outro, sem direito a acumulação;

§ 2º As férias não poderão ser interrompidas, salvo por motivo de 
excepcional interesse público, devidamente justificado.

Art. 121. O profissional do magistério perceberá durante as férias, 
a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão.

§ 1º É vedado descontar, no período de férias, as faltas do profis-
sional do magistério ao serviço.

§ 2º As gratificações dispostas no art. 103, em seus incisos II e 
III integrarão a remuneração de férias pela média aritmética dos 
meses em que foram recebidas, observada a duração do período 
aquisitivo às férias.
Art. 122. O profissional do magistério exonerado do cargo efetivo 
ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período de 
férias, e se for o caso, do adicional a que tiver direito e ao incom-
pleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo 
exercício, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Art. 123. É expressamente vedada a conversão do período de fé-
rias em pecúnia.

Seção XI

Da Agregação à Remuneração

Art. 124. Todas as parcelas recebidas a título de Adicional por 
Tempo de Serviço, Gratificação por Aperfeiçoamento, Função 
Gratificada ou Cargo Comissionado, anteriores a edição desta lei, 
observada a fundamentação legal da época que autorizou seu pa-
gamento e a sua incorporação, serão somadas e transformadas 
em uma parcela única que será denominada Agregação à Remu-
neração.

§ 1º A parcela de agregação não integrará o vencimento do pro-
fissional do magistério, para nenhum efeito, excetuando-se a hi-
pótese prevista no §3º deste artigo;

§ 2º O extrato de pagamento do profissional do magistério deverá 
demonstrar de forma desmembrada a parcela denominada Agre-
gação à Remuneração, que integrará a remuneração de contribui-
ção do IPRECAL para todos os efeitos legais;

§ 3º A parcela de Agregação à Remuneração será corrigida pela 
revisão geral anual, de acordo com o estabelecido na Lei Comple-
mentar Municipal nº 006/2002.

CAPÍTULO IV

DAS LICENÇAS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 125. Poderá conceder-se ao profissional do magistério licença:

I - para o serviço militar;
II - para a atividade política;
III - para exercer cargo político;
IV - para o desempenho de mandato classista;
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única para poder licenciar-se.

Art. 134. Quando da concessão da licença para tratar de interesses 
particulares a Administração Municipal deverá promover o apen-
samento à ficha funcional do profissional do magistério, uma jus-
tificativa que comprove a desnecessidade da presença do mesmo, 
registrando ainda que não será contratado em nenhuma hipótese, 
qualquer temporário para suprir a vaga, bem como deverá ser 
juntado pelo serviço de pessoal relatório contendo:

I - registro informando a ausência de processo disciplinar, inicial 
ou em andamento;
II - registro informando a ausência de procedimento de readap-
tação inicial ou que o profissional do magistério se encontre no 
período dos primeiros 12 (doze) meses de avaliação estabelecido 
na forma do art. 51;
III - registro informando a inexistência de processo de disponibi-
lidade;
IV - registro e juntada de Certidão Negativa de Débito expedida 
pela Secretaria de Finanças atestando a inexistência de débitos 
com a Fazenda Pública.

Seção VII
Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 135. A licença para tratamento da saúde será concedida ao 
profissional do magistério que ficar temporariamente incapacitado 
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, sendo man-
tidos seus vencimentos integrais, podendo ser concedida a pedido 
ou de ofício, com base no laudo da perícia médica.
Parágrafo único. Fica expressamente proibido, durante o perío-
do de licença para tratamento de saúde, o pagamento de qual-
quer vantagem de natureza temporária, inclusive as decorrentes 
de gratificação de função de confiança, adicional de horas extras, 
adicional de insalubridade e periculosidade e adicional noturno.

Art. 136. A licença para tratamento de saúde dependerá, para ser 
concedida, da conclusão da junta médica oficial do município ou 
credenciada por este.

§ 1º Quando se tratar de ausência de até 15 (quinze) dias, esta 
será classificada como afastamento e poderá ser aceito atestado 
fornecido por médico clinico geral ou o especialista que identificou 
a moléstia que impede o profissional do magistério de executar 
plenamente suas atividades, desde que informe com precisão:

I - o nome do profissional do magistério;
II - o número do CPF;
III - o período de afastamento;
IV - a doença ou moléstia, que impede o profissional do magistério 
de executar plenamente suas atividades.

§ 2º Na hipótese de licença igual ou superior a 16 (dezesseis) dias 
será necessária avaliação médica a cargo do médico perito oficial 
do Município ou credenciada por este para tal fim;

§ 3º No caso da licença advir de problema odontológico, o caso 
será apreciado por detentor de cargo de provimento efetivo de 
dentista, dos quadros funcionais da Administração Municipal, indi-
cado pelo Chefe do Poder Executivo para tal fim, no início de cada 
ano, através de decreto;

§ 4º Findo o prazo de licença, o profissional do magistério será 
submetido à nova inspeção médica, que concluirá pelo retorno ao 
serviço, a sua função originaria ou a função advinda de processo 
de reabilitação, pela prorrogação da licença ou pela remessa do 
processo de inspeção para o IPRECAL, para protocolo e análise da 
possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez.

I - tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado 
do cargo, sem remuneração, não sendo este período considerado 
para efeitos de progressão funcional;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;
III - investido no mandato de vereador ou vice-prefeito:

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de 
seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do car-
go efetivo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.

Parágrafo único. Efetivada a licença do cargo, o profissional do 
magistério contribuirá para o IPRECAL, como se em exercício es-
tivesse, sobre a remuneração de contribuição de seu cargo de 
provimento efetivo, nos termos da Lei Municipal nº 2.537.

Seção V

Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista

Art. 129. É assegurado ao profissional do magistério efetivo o di-
reito à licença para o desempenho de mandato classista em con-
federação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou 
sindicato representativo da categoria, com ou sem a remuneração 
do cargo efetivo.

Parágrafo único. A licença terá a duração igual à do mandato, po-
dendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez.

Art. 130. Somente serão licenciados profissionais do magistério 
eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas 
entidades, fixando-se o número máximo de 02 (dois) profissionais 
do magistério durante o mesmo período.

Art. 131. Caso a carga horária da jornada dos profissionais do ma-
gistério públicos encontre-se reduzida à licença não será concedi-
da, devendo os trabalhos do mandato classista, serem realizados 
em horários distintos ao do estimado para o desenvolvimento do 
cargo público.

Seção VI

Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 132. A critério da Administração Pública, poderá ser concedida 
ao profissional do magistério ocupante de cargo efetivo e detentor 
de estabilidade licença para tratar de assuntos particulares, pelo 
prazo de até 12 (doze) meses consecutivos, sem remuneração.

§ 1º A licença não poderá ser prorrogada;

§ 2º O requerimento para nova licença para tratar de assuntos 
particulares apenas poderá ser realizado e concedido após decor-
ridos 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia de seu retorno.

Art. 133. Não se concederá licença para tratar de interesses parti-
culares ao profissional do magistério que:

I - esteja em estágio probatório;
II - se encontre respondendo a processo disciplinar;
III - se encontre no período de readaptação estabelecido pelos 
arts. 46 a 52;
IV - tenha recebido penalidade disciplinar no período de dois anos 
que antecedem o pedido, ou esteja sendo avaliado em sindicância 
administrativa, ou esteja afastado preventivamente para apuração 
de irregularidade;
V - se encontre pagando reposição ou indenização ao erário mu-
nicipal, ressalvada a possibilidade de quitar o débito em parcela 
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§ 1º A licença apenas poderá ser deferida se a assistência di-
reta do profissional do magistério for indispensável e não puder 
ser prestada simultaneamente com o exercício do seu cargo ou 
mediante a compensação de horário, após parecer favorável do 
detentor do cargo de Assistente Social do Município;
§ 2º A licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos do 
cargo, por até 60 (sessenta) dias, após a emissão do parecer fa-
vorável do médico e da assistente social;

§ 3º Decorrido o período estabelecido no §2º o profissional do 
magistério deverá, obrigatoriamente, retornar à sua atividade ou 
solicitar licença para tratamento de interesses particulares, sem 
remuneração, observadas as disposições constantes dos artigos 
132 a 134;

§ 4º O período de licença por motivo de doença em pessoa da 
família será integralmente computado para o desenvolvimento da 
carreira e aposentadoria, sendo recolhida a contribuição previden-
ciária para o IPRECAL, como se em atividade estivesse.

Seção X

Da Licença à Maternidade e à Paternidade

Art. 146. Será concedida licença à profissional do magistério ges-
tante e a profissional do magistério mãe por 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, incluída a par-
cela recebida a título de gratificação de função de confiança, em 
decorrência da gestação e por nascimento de seu filho, observado 
ainda o contido no art. 145.

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de 
gestação, salvo antecipação por prescrição médica;

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a 
partir do parto;

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 60 (sessenta) dias do even-
to, a profissional do magistério será submetida a exame médico, e 
se julgada apta, reassumirá o exercício do cargo;

§ 4º No caso de aborto legal devidamente atestado pelo médico 
perito oficial, a profissional do magistério terá direito a 30 (trinta) 
dias de repouso remunerado.

Art. 147. À profissional do magistério que adotar ou obtiver a tute-
la judicial definitiva de criança de até 1 (um) ano de idade, serão 
concedidos 60 (sessenta) dias de licença remunerada.

Art. 148. A licença não poderá ser acumulada com benefício por 
incapacidade concedido pelo IPRECAL ou com qualquer outra li-
cença concedida pelo Tesouro Municipal.

Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância 
com o período de pagamento da licença, o benefício por inca-
pacidade, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pa-
gamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia 
seguinte ao término do período de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 149. Pelo nascimento, adoção ou obtenção de tutela judicial 
definitiva de criança de até 1(um) ano de idade, o profissional 
do magistério terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias 
consecutivos.

Seção XI

Da Licença-Prêmio

Art. 137. O profissional do magistério que contrair doença trans-
missível será compulsoriamente licenciado, até o médico perito 
oficial atestar que sua presença nos órgãos administrativos não 
coloca em risco a saúde dos demais profissionais do magistério.

Parágrafo único. Caso a doença transmissível mereça avaliação 
por profissional especializado, este também deverá pronunciar-
se sobre o retorno ou não do profissional do magistério as suas 
atividades.

Art. 138. O profissional do magistério em licença para tratamento 
de saúde não poderá recusar-se a prestar inspeções médicas ou a 
submeter-se a exames exigidos pela autoridade competente a que 
se subordina, sob pena de suspensão da licença.

Parágrafo único. Em todas as inspeções médicas o profissional do 
magistério poderá fazer-se acompanhar de profissional médico de 
sua confiança.

Art. 139. A licença cessa pela recuperação da capacidade para o 
trabalho ou pela transformação em aposentadoria por invalidez.

Seção VIII

Da Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional

Art. 140. O profissional do magistério acidentado em serviço ou 
portador de moléstia profissional, devidamente atestada pelo mé-
dico perito oficial, fará jus a licença com vencimentos integrais.

Parágrafo único. Será observado, no que couber, as disposições 
referentes a licença para tratamento de saúde.

Art. 141. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental, 
sofrido pelo profissional do magistério, que se relacione, mediata 
ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido, observa-
do o contido nos §1º a 3º do art. 48 desta Lei.

Art. 142. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, 
prorrogável por mais 5 (cinco) dias quando as circunstâncias o 
exigirem.

§ 1º O profissional do magistério deverá dar ciência do infortúnio, 
à Administração Municipal, imediatamente após a ocorrência do 
acidente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

§ 2º Na falta ou impossibilidade de comunicação por parte do pro-
fissional do magistério, podem formalizá-la seus dependentes, a 
entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer 
autoridade pública.

Art. 143. Recebida e processada a informação do acidente, o ser-
viço de pessoal deverá providenciar a remessa dos documentos 
e dados coletados ao IPRECAL, para que se efetive registro do 
incidente em seu cadastro de segurado.

Art. 144. Não é considerada agravação ou complicação de aciden-
te em serviço a lesão que, resultante de outra origem, se associe 
ou se superponha às conseqüências do anterior.

Seção IX

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 145. Poderá ser concedida licença ao profissional do magis-
tério efetivo por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, 
dos filhos de qualquer natureza, inclusive os enteados e dos pais, 
mediante a comprovação da doença pelo médico perito oficial ou 
credenciado para tal fim.
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Art. 153. A apuração do tempo de serviço, para qualquer efeito 
funcional, será feita em dias, que serão convertidos em anos.

§ 1º O ano, para efeitos desta Lei, será considerado como de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias;

§ 2º Para fins de aposentadoria, a contagem do tempo, observará 
expressamente o contido na Lei Municipal nº 2.537.

Art. 154. Além das faltas justificadas ao serviço, são considerados 
como de efetivo exercício para efeitos de disponibilidade os afas-
tamentos em virtude de:

I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou 
entidade dos poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal;
III - participação em programa de treinamento regularmente ins-
tituído;
IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal;
V - júri e outros serviços definidos em lei como obrigatórios;
VI - licença:

a) à maternidade e à paternidade;
b) para tratamento de saúde;
c) por acidente em serviço ou moléstia profissional;
d) por motivo de doença em pessoa da família;
e) para o desempenho de mandato classista;
f) por convocação para o serviço militar;
g) para exercer cargo político;
h) para atividade política;
i) para gozar licença-prêmio em face de direito adquirido;
j) para exercer cargo comissionado no Município de Campo Alegre.

Parágrafo único. Não se contará para efeito de disponibilidade o 
tempo em que o profissional do magistério esteve afastado em 
virtude de cumprimento de pena judicial que não determinou sua 
demissão.

CAPÍTULO VI

DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 155. Aos profissionais do magistério municipal para efeitos de 
direito de petição, regime disciplinar e processo disciplinar aplicar-
se-á o disposto nos Artigos 197 a 281 da Lei Municipal Comple-
mentar nº 006/2002.

CAPÍTULO VII

DA PREVIDÊNCIA E DA ASSISTÊNCIA DO
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO

Art. 156. Aos profissionais do magistério municipal serão concedi-
das prestações previdenciárias e assistências na forma da legisla-
ção específica.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

DO REGIME CELETISTA

Art. 157. As regras definidas para o Regime Celetista aplicam-se, 
exclusivamente, aos ocupantes de emprego público, na forma e 
nas modalidades constantes dos Artigos 292 a 298 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 006/2002.

Art. 150. O profissional do magistério efetivo e estável tem direito 
a 1 (um) mês consecutivo de gozo de licença-prêmio com remune-
ração integral composta de vencimento base e todas as vantagens 
de caráter permanente, após 3 (três) anos de ininterrupto exercí-
cio, exceto quando tenha no período aquisitivo:

I - sofrido pena disciplinar de suspensão;
II - gozado qualquer licença sem remuneração;
III - faltado ao serviço injustificadamente;
IV - sofrido condenação por sentença penal transitada em julga-
do, considerada até o final do cumprimento da pena e retorno ao 
efetivo exercício de suas funções.

§ 1º O número de profissionais do magistério em gozo simultâneo 
de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lo-
tação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade;

§ 2º O requerimento para concessão da Licença-Prêmio deverá ser 
formulado ao Secretário Municipal de Administração;

§ 3º A concessão do período de Licença-Prêmio pela Adminis-
tração apenas será realizada após consulta prévia ao Secretário 
Municipal de Educação, que deverá justificar por escrito a negativa 
da concessão.

§ 4º Ocorrendo uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV, 
inicia-se novamente a contagem do período aquisitivo que:

I - no caso do inciso I, conta-se a partir do dia útil seguinte ao 
cumprimento da pena disciplinar de suspensão;
II - no caso do inciso II, conta-se a partir do dia útil seguinte ao 
último dia do gozo da licença;
III - no caso do inciso III, conta-se a partir do dia útil seguinte à 
ocorrência da falta injustificada;
IV - no caso do inciso IV, conta-se a partir do dia útil seguinte ao 
retorno.

Art. 151. O período de licença-prêmio não poderá ser convertido 
em pecúnia.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata esta seção 
não poderão ser acumulados.

Seção XII

Da Licença para Exercer Cargo Comissionado

Art. 152. O profissional do magistério que aceitar ocupar cargo de 
provimento comissionado, na esfera municipal, estadual ou fede-
ral, deverá licenciar-se de seu cargo de provimento efetivo.

§ 1º O período de ocupação do cargo comissionado será compu-
tado para todos os efeitos legais, excluída a avaliação do período 
de estágio probatório, sendo observado para implementação de 
progressão, a remuneração de seu cargo de provimento efetivo;

§ 2º Enquanto estiver provendo o cargo comissionado o profissio-
nal do magistério permanecerá contribuindo para o IPRECAL sobre 
a remuneração de contribuição decorrente de seu cargo efetivo;

§ 3º Fica vedada a percepção da remuneração estabelecida para 
o cargo comissionado na forma do §3º do art. 11 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 006/2002, com qualquer verba decorrente de 
gratificação de função de confiança.

CAPÍTULO V

DO TEMPO DE SERVIÇO
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critérios e pontuação serão estabelecidos no edital.
§ 2º O Edital estabelecerá o cronograma, a pontuação, os proce-
dimentos, o documentos necessários, bem como os documentos 
que comprovem os títulos.

§ 3º O processo de seleção simplificada terá validade por 12 me-
ses e sempre que surgir vaga será chamado o candidato exceden-
te, observada a ordem de classificação.

Art. 161. Os contratos a serem firmados terão redação jurídica 
determinada pela Assessoria Jurídica do município, neles devendo 
constar todos os direitos e deveres dos prestadores de serviço 
temporário, a que fizer remissão esta Lei e a Lei Municipal Com-
plementar nº 006/2002.

Art. 162. É proibida a contratação temporária para o Quadro do 
Magistério Municipal, de profissionais do magistério da Adminis-
tração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, bem como de empregados ou profissionais 
do magistério de suas subsidiárias e controladas, ressalvadas as 
acumulações previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da 
República.

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração 
do disposto neste artigo importará na responsabilidade adminis-
trativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive soli-
dariedade quanto à devolução dos valores pagos indevidamente.

TÍTULO V
DO PLANO DE CARREIRA

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 163. Fica instituído o Plano de Carreira, Cargos e Salários 
do Magistério Público Municipal de Campo Alegre, classificado na 
forma desta Lei.

Art. 164. Integram este plano de carreira, cargos e salários do 
magistério público municipal os profissionais que exercem funções 
de magistério, conforme os cargos e descrição estabelecidos no 
Anexo I.

CAPITULO II
DOS CONCEITOS

Art. 165. Para efeito de aplicação desta Lei, considera-se:

I - PLANO DE CARREIRA - Conjunto de diretrizes e normas que 
estabelecem a estrutura administrativa dos recursos humanos do 
magistério municipal, tratando dos cargos, da remuneração e da 
progressão funcional dos profissionais (titulação, valorização por 
tempo de serviço e enquadramento) que exercem funções de ma-
gistério público municipal.

II - SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - Conjunto de instituições e 
órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei do Sistema 
Municipal de Educação.

III - MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - Conjunto de profissio-
nais do magistério, titulares de cargos de professor, professor au-
xiliar e especialistas em assuntos educacionais.

IV- PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - Profissional que exerce ati-
vidades de docência, auxiliar de docência e/ou de suporte peda-
gógico e administrativo (especialista em assuntos educacionais) 
necessários às atividades na educação da rede pública municipal.

TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO

DO REGIME ADMINISTRATIVO ESPECIAL
(CONTRATO TEMPORÁRIO)

Art. 158. As regras definidas para o Regime Administrativo Espe-
cial aplicam-se, exclusivamente, aos ocupantes de função pública, 
de natureza estritamente temporária em face de excepcional in-
teresse público, nos termos definidos no Título IV, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 006/2002.

§ 1º O prazo máximo de contratação será de 12 (doze) meses;

§ 2º Poderá haver apenas uma prorrogação, devidamente justifi-
cada e comprovada, por ato do Secretário Municipal de Educação, 
desde que o período de prorrogação somado ao período originário 
não exceda o prazo máximo fixado no §1º;

§ 3º As contratações somente poderão ser realizadas com ob-
servância da dotação orçamentária especifica e mediante prévia 
autorização do Prefeito Municipal;

§ 4º A Secretaria Municipal de Educação, deverá enviar à Secre-
taria Municipal de Administração, para controle da aplicação do 
disposto nesta Lei, cópia dos contratos efetivados;

§ 5º Caso ocorram contratações ou prorrogações contratuais sem 
respeito às formas e prazos estabelecidos nesta lei, deverão as 
despesas delas decorrentes serem lançadas à responsabilidade fi-
nanceira do Secretário Municipal de Educação.

Art. 159. A contratação especial de professores, em caráter tempo-
rário e na condição de substituto, deverá ser precedida de seleção 
simplificada, quando ocorrer turma ou disciplina sem professor, a 
ser realizada no mês dezembro de cada ano, através de edital pró-
prio, homologado pelo Chefe do Poder Executivo, observando-se a 
formação em nível superior, compatível com nível e/ou disciplina.

§ 1º Admitir-se-á, em caráter de exceção, a contratação tempo-
rária para o cargo de Professor I a X, de candidatos que estejam 
cursando Licenciatura Plena específica na área de atuação, nos 
casos em que não hajam candidatos com habilitação exigida no 
Art. 8º, § 7º, Inciso I, alíneas a, b e c.

§ 2º O vencimento do candidato contratado na hipótese do § 1º 
deste artigo, será correspondente ao valor do piso nacional dos 
profissionais do magistério ou outro mecanismo que venha substi-
tuí-lo, quando se tratar de contratação temporária de Professor I a 
X, respeitada a habilitação específica exigida para o cargo.

§ 3º Na hipótese de não se inscreverem candidatos para os cargos 
de Professor III a X, para contratação temporária na forma dispos-
ta no § 1º, admitir-se-á a contratação de candidatos que possuam 
formação de nível superior em Licenciatura Plena, fazendo jus a 
85% (oitenta e cinco por cento) do vencimento correspondente ao 
Nível 1, referência “A”.

Art. 160. O processo de seleção simplificada dar-se-á em duas 
etapas:

I - a primeira etapa consiste na oferta das vagas em caráter tem-
porário para os professores do quadro do magistério;
II - a segunda etapa ocorrerá se sobrarem vagas na primeira eta-
pa para candidatos que não pertençam ao quadro do magistério.

§ 1º A classificação dos candidatos poderá ocorrer por escolari-
dade e provas de título ou escolaridade, provas e títulos, cujos 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 78

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

Executivo.

XXI - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - Conjunto de escolas de 
educação infantil, ensino fundamental, educação especial e edu-
cação de jovens e adultos, vinculadas a Secretaria Municipal de 
Educação, que oferecem os diversos níveis e modalidades de edu-
cação no Município.

XXII - CARGO EM EXTINÇÃO - Todos os profissionais do magis-
tério que eventualmente pelo reenquadramento não integrem o 
presente Plano de Carreira, Cargos e Salários ficarão em Quadro 
Isolado, sem prejuízo de seus direitos adquiridos, sendo que estes 
serão extintos quando vagarem.

XXIII - CARGO COMISSIONADO - É aquele criado para atender 
aos encargos de direção, chefia e assessoramento do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, na área do magistério, sendo o seu 
provimento de livre nomeação e exoneração.

XXIV - FUNÇÃO GRATIFICADA - É aquela criada para atender aos 
encargos de direção de escola, diretor adjunto, coordenadores pe-
dagógicos e chefes de serviço, detentores de cargo efetivo, sen-
do de livre nomeação e exoneração a critério do Poder Executivo 
Municipal.

XXV - LOTAÇÃO - É o número de profissionais do magistério vincu-
lados à Secretaria Municipal de Educação e integrantes da Estru-
tura Administrativa Municipal.

XXVI - REAJUSTE - Retrata a majoração concedida pelo poder 
público aos níveis de vencimento, salários, proventos, cargos em 
comissão e função gratificada.

XXVII - ABONO - Vantagem financeira temporária, em dinheiro, 
sendo que, no referido período de concessão a esse título não 
integrará o vencimento dos profissionais do magistério para ne-
nhum fim.

XIII - VENCIMENTO - retribuição pecuniária pelo exercício de car-
go público, com valor fixado em Lei.

CAPÍTULO III
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL

Seção I
Dos princípios básicos

Art. 166. A carreira do magistério público municipal tem como 
princípios básicos:

I - a profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoa-
mento profissional;
II - remuneração condigna, compatível com a dignidade, peculiari-
dades e importância da profissão, permitindo aos profissionais do 
magistério melhores condições sociais e econômicas;
III - formação e aperfeiçoamento profissional continuado;
IV - a valorização do desempenho, da qualificação e do conheci-
mento;
V - estímulo ao trabalho em sala de aula;
VI - melhoria da qualidade do ensino;
VII - ingresso mediante aprovação em concurso público de provas 
e títulos;
VIII - reconhecimento do crescimento profissional, através de pro-
gressão funcional por critérios de desempenho e formação profis-
sional;
IX - condições de trabalho no que diz respeito à estrutura técnica, 
material e de funcionamento da rede municipal de ensino.

V - FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - Atividades desenvolvidas por 
professores, professores auxiliares e especialistas em assuntos 
educacionais no desempenho de atividades educativas, em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da 
docência ou as de suporte pedagógico à docência, a direção ou 
administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 
coordenação educacionais.

VI - PROFESSOR (A) - Membro do magistério que exerce ativida-
des de docência nas áreas do magistério infantil, do ensino funda-
mental, do magistério especial e educação de jovens e adultos na 
rede municipal de ensino.

VII - PROFESSOR AUXILIAR - Membro do magistério que auxilia 
o professor titular na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

VIII - ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - Membro do 
magistério cujas funções estão voltadas para o suporte pedagógi-
co direto a docência, como as de administração escolar, planeja-
mento, inspeção, supervisão e orientação educacional.

IX - DIRETOR ADJUNTO - Membro do magistério designado para 
auxiliar o diretor de escola em suas funções.

X - DIRETOR DE ESCOLA - Membro do magistério responsável pela 
administração do estabelecimento de ensino.

XI - CATEGORIA FUNCIONAL - Conjunto de cargos reunidos se-
gundo formação, qualificação, atribuições, grau de complexidade 
e responsabilidade no desempenho da função.

XII - PROGRESSÃO FUNCIONAL - Deslocamento do profissional do 
magistério nos níveis e referências contidas no seu cargo.

XIII - NÍVEL - Progressão vertical ascendente conforme formação 
do profissional do magistério.

XIV - REFERÊNCIA - Progressão horizontal ascendente com base 
no aperfeiçoamento em cursos de formação continuada apresen-
tada em cada nível e/ou por avaliação de desempenho.

XV - REMUNERAÇÃO - Vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas 
em lei.

XVI - TABELA SALARIAL - Conjunto de valores de vencimento, 
distribuídos em linhas verticais e horizontais progressivas, estrutu-
rada na forma organizacional dos cargos.

XVII - REENQUADRAMENTO - Atribuição dos cargos existentes ní-
vel e/ou referência ao profissional do magistério, levando-se em 
consideração o cargo ocupado, observando-se sempre o concurso 
público de ingresso e vedado qualquer decréscimo vencimental.

XVIII - NOMEAÇÃO - Registro em ato do Poder Executivo que 
denota a aprovação do candidato em concurso público para provi-
mento de cargos em aberto, o qual deflagra o processo de contra-
tação e o início do estágio probatório.

XIX - TERMO DE POSSE - Documento expedido pelo Poder Execu-
tivo e assinado pelo Prefeito Municipal e pelo empossado, no qual 
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades 
e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser 
alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os 
atos de ofício previstos em lei.

XX - ESTABILIDADE - Situação que denota a conclusão do estágio 
probatório com aproveitamento pelos profissionais do magisté-
rio admitidos por concurso público, registrado em ato do Poder 
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Art. 174. Quando houver alteração de matrícula, extinção de uni-
dade educacional e/ou escolar e de atividades e/ou disciplinas que 
impliquem na alteração do número necessário de profissionais do 
magistério num determinado local, bem como quando for conve-
niente, após prévia avaliação pela Administração Municipal, para 
o melhor desempenho do profissional do magistério, em virtude 
de questões didático-pedagógicas e/ou de saúde, o mesmo será 
designado para outra unidade do sistema municipal de ensino.

Art. 175. É vedado atribuir ao profissional do magistério efetivo 
outras atribuições, além das inerentes ao cargo de que seja ti-
tular, exceto quando designado, mediante gratificação de função 
de confiança, para o exercício de atividades de direção, chefia e 
assessoramento ou para integrar grupos de trabalho ou estudo, 
criados por autoridade competente, e comissões legais.

CAPÍTULO VII

DOS CARGOS

Art. 176. Os cargos e vagas para a carreira do magistério estão 
especificados e classificados, conforme o Anexo I.

CAPÍTULO VIII

DO ENQUADRAMENTO

Art. 177. Os profissionais do magistério serão enquadrados neste 
plano de cargos, carreira e salários, no nível e referência (letra) 
que corresponda ao anterior conforme correlação estabelecida no 
anexo III.

Art. 178. Os ingressantes no magistério serão enquadrados no 
nível 1 e referência A do seu quadro.

CAPÍTULO IX

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Seção I
Da progressão funcional

Art. 179. A progressão funcional dos profissionais do magistério 
somente ocorrerá nos níveis e referências contidas no seu cargo, 
após o cumprimento do estágio probatório, de acordo com sua 
titulação conforme Anexos II, IV e V da seguinte forma:

I - pela progressão funcional horizontal:
a) por avaliação de desempenho profissional com cursos de aper-
feiçoamento ou capacitação

II - pela progressão funcional vertical:
a) por nova titulação.

Art. 180. A progressão funcional horizontal ocorrerá a cada 2 
(dois) anos, sempre no mês de aniversário de ingresso do pro-
fissional do magistério, observando os critérios de cômputo das 
horas de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação e a média 
final da avaliação por desempenho.

Art. 181. A primeira progressão funcional horizontal por avaliação 
de desempenho se dará após dois anos do cumprimento do está-
gio probatório e da conseqüente estabilidade.

Art. 182. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, 
sendo consideradas as notas dos dois anos para compor a média 
final da avaliação.

§ 1º. Terá direito a progressão funcional horizontal o membro do 

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA BÁSICA DO PLANO DE CARREIRA

Art. 167. O plano de carreira dos profissionais do magistério do 
Município de Campo Alegre será constituído das seguintes seções:

I - Quadro de recursos humanos dos profissionais do magistério;
II - Da lotação;
III - Enquadramento;
IV - Progressão funcional;
V - Valorização dos profissionais do magistério.
VI - Tabela de unidades de vencimento (Anexo II)
VII - Quadro isolado para os cargos em extinção (Anexo II).

CAPÍTULO V

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS
HUMANOS DO MAGISTÉRIO

Art. 168. O quadro de pessoal do magistério de que trata este 
plano de carreira, cargos e salários é composto pelos cargos efe-
tivos de professor e professor auxiliar (ambos em extinção), de 
professor I a X e especialista em assuntos educacionais, conforme 
os Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 169. A carreira do magistério público municipal (que trata de 
cargos e salários) está estruturada em 4 níveis e 12 referências.
Art. 170. Os cargos em comissão e função gratificada serão regi-
dos pelo critério de confiança, com livre nomeação e exoneração 
pelo chefe do Poder Executivo.

§1º O profissional indicado para o cargo de direção de escola 
deverá estar formado na área de educação, com curso superior 
completo.

§2º Ao profissional do magistério ocupante de cargo efetivo, se 
designado para cargo em comissão, aplica-se o previsto no art. 11 
da Lei Complementar Municipal nº 006/2002.

CAPÍTULO VI

DA LOTAÇÃO

Art. 171. O profissional do magistério estatutário pertencente ao 
Quadro dos Profissionais do Magistério Municipal será lotado na 
Secretaria Municipal da Educação, e terá exercício no órgão defi-
nido pela Administração Municipal, de acordo com as atribuições 
definidas para seu cargo.
Parágrafo único. Entende-se por lotação, o número de funcioná-
rios que deva ter exercício em cada órgão que compõe a Secreta-
ria Municipal de Educação, mediante prévia distribuição dos car-
gos e das funções de confiança.

Art. 172. A lotação pessoal do profissional do magistério será de-
terminada no ato de nomeação, movimentação funcional ou de 
reingresso;

Parágrafo único. O afastamento do funcionário de sua lotação só 
se verificará com expressa autorização da autoridade competente, 
no interesse do serviço público.

Art. 173. Caberá ao Secretário Municipal de Educação, informar 
o local onde o profissional do magistério exercerá suas ativida-
des por tempo indeterminado, para que a Administração Municipal 
possa através de portaria própria oficializar o ato, podendo o pro-
fissional do magistério exercer suas atividades em mais de uma 
unidade escolar.
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seguintes critérios:

I - ética profissional;
II - organização do trabalho pedagógico ou administrativo;
III - desempenho no exercício da função;
IV - participação em projetos e programas educacionais;
V - participação em atividades de formação continuada em edu-
cação;
VI - co-responsabilidade na promoção da qualidade das relações 
interpessoais no ambiente de trabalho;
VII - idoneidade moral: confiabilidade, colaboração e sigilo;
VIII - assiduidade: pontualidade, freqüência e permanência no lo-
cal de trabalho;
IX - disciplina: receptividade às sugestões; acatamento de ordens 
superiores, obediência às normas legais regulamentares e urba-
nidade.
X - eficiência: qualidade de trabalho; produtividade; economicida-
de; responsabilidade; criatividade, iniciativa e comprometimento.

Art. 186. A verificação dos indicadores acima será realizada por 
meio de formulário de avaliação, sendo que para cada critério será 
atribuído um valor de 01 (um) a 5 (cinco).

Art. 187. A avaliação de desempenho será cumulativa e realizada 
anualmente, sendo que a média final será obtida pela média arit-
mética das 2 (duas) avaliações.

Art. 188. A média final da avaliação de desempenho determinará 
os seguintes procedimentos:

I - média inferior a 3,5 (três virgula cinco): o profissional do ma-
gistério não terá direito à progressão e será encaminhado para 
avaliação e acompanhamento profissional, conforme regulamen-
tação fixada em lei;
II - média igual ou superior a 3,5 (três vírgula cinco): o profissional 
do magistério terá direito à progressão funcional.

§ 1º O registro da nota obtida na avaliação será firmado por ins-
trumento próprio conforme o Anexo IV, assegurado o sigilo, ca-
bendo a Comissão e o avaliado assinarem a Avaliação.

§ 2º O profissional do magistério avaliado terá acesso à cópia de 
sua ficha de avaliação, caso solicitado.

§ 3º Após a entrega da Avaliação ao profissional do magistério, 
este poderá apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias do rece-
bimento, mediante requerimento dirigido a Comissão de Avaliação.

§ 4º Os recursos deverão conter identificação do requerente e a 
fundamentação e cabe a Comissão decidir sobre este no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, com a competente homologação pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal.

Art. 189. Mesmo que o profissional do magistério tenha chegado 
ao final da carreira, continua obrigado a se submeter a avaliação 
para aferição do desempenho no exercício da função.
Art. 190. Fica prejudicada a progressão funcional horizontal por 
desempenho, quando, no período em avaliação, o profissional do 
magistério:

I - completar 3 (três) faltas injustificadas ao serviço; 
II - somar 2 (duas) penalidades de advertência por escrito;
III - sofrer pena de suspensão disciplinar superior a 15 dias no 
período aquisitivo da progressão horizontal;
IV - com prisão decorrente de decisão judicial transitado em jul-
gado;
V - somar 5 (cinco) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas 
sem autorização da chefia imediata;
VI - tiver computado mais de 30 (trinta) dias de licença por motivo 

quadro do magistério que obtiver na avaliação por desempenho 
média igual ou superior a 3,5 (três e meio) e apresentar compro-
vantes de participação (diplomas ou certificados) em cursos, no 
período aquisitivo, sendo no mínimo 80 (oitenta) horas de curso 
que dará direito ao profissional do magistério a progressão em 
uma referência salarial na escala horizontal do plano de carreira, 
cargos e salários.

§ 2º Não alcançada a pontuação mínima prevista no parágrafo 
anterior, a média será recalculada por ocasião da avaliação sub-
seqüente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada 
no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a 
pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Subseção I

Da Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação

Art. 183. A progressão por curso de aperfeiçoamento ou capaci-
tação será concedida mediante a apresentação de comprovantes 
de participação (diplomas ou certificados), no período aquisitivo, 
sendo no mínimo 80 (oitenta) horas, observadas as seguintes con-
dições:

I - se o curso freqüentado for oferecido pela Secretaria Municipal 
de Educação;
II - a carga horária de duração do curso seja igual ou superior a 
20 horas aula;
III - o profissional do magistério tenha sido autorizado pela Se-
cretaria Municipal de Educação para freqüentar o curso e desta 
obtenha o reconhecimento e homologação do referido curso.
IV - o certificado de participação tenha sido registrado e expedido 
por entidade/instituição idônea;
V - a autorização a que se refere o inciso III desse artigo é con-
dição limitante e indispensável para a progressão funcional e o 
avanço de nível de referência previsto para remuneração do cargo.

§ 1º É vedada a frequência e a participação dos profissionais do 
magistério em cursos de aperfeiçoamento, durante o período de 
atividades escolares sem a prévia autorização da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, exceto quando houver compatibilidade de 
horários.

§ 2º O progresso funcional será efetivado e realizado através do 
Chefe do Poder Executivo, com a expedição das respectivas por-
tarias.

Subseção II

Da Progressão Funcional Horizontal por Avaliação de Desempenho 
Profissional

Art. 184. Será concedida a progressão por desempenho ao pro-
fissional do magistério, mediante a avaliação do cumprimento das 
suas atribuições, no primeiro dia do segundo mês contado da data 
de entrada do profissional do magistério neste Quadro.

§ 1º A Comissão de Avaliação de desempenho será formada por 
no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros escolhidos 
entre especialistas em assuntos educacionais, coordenadores pe-
dagógicos, Chefe Imediato e Chefes de Serviço.

§ 2º Os profissionais avaliados deverão ser convidados pela comis-
são para conhecimento do resultado da avaliação;
§ 3º O Secretário Municipal de Educação e um representante in-
dicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, acom-
panhará os trabalhos da Comissão de Avaliação de Desempenho.

Art. 185. A avaliação de desempenho se dará observando os 
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TÍTULO VI

DO QUADRO SUPLEMENTAR

CAPITULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 195. Fica criado o Quadro Suplementar de Profissionais atu-
antes no magistério, ocupantes dos cargos de professor auxiliar e 
professor, sendo denominados cargos em extinção.

Art. 196. O ocupante do cargo de professor (em extinção) conti-
nuará a auferir o vencimento do cargo que ocupa e fazendo jus à 
gratificação pertinente a regência de classe, nos termos da legis-
lação vigente.

Art. 197. O ocupante do cargo em extinção continuará a participar 
da progressão funcional a que fizer jus, nos termos desta lei.

Art.198. Ocorrendo a vacância dos cargos do Quadro Suplemen-
tar as vagas serão declaradas extintas, não podendo sob nenhum 
pretexto ou justificativa serem preenchidas, nem mesmo a titulo 
precário e/ou por prazo determinado.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 199. Os profissionais do magistério ocupantes de cargos de 
professor ou professor auxiliar, ficarão em Cargo de Extinção que 
constam dos Quadros Isolados do Anexo II desta lei.

Parágrafo único. Os profissionais do magistério ocupantes de car-
go de professor auxiliar na situação do caput deste artigo, que 
são portadores de diploma de Curso de Graduação em Pedagogia 
terão progressão automática para o nível 2 (Professor Auxiliar I), 
assim como aqueles que não se encontram nesta situação, mas 
que concluam o respectivo curso, serão enquadrados automati-
camente.

Art. 200. Os profissionais do magistério com licenças prêmio já 
adquiridas nos termos poderão convertê-las em pecúlio ou gozá-
las até no máximo 31 de dezembro de 2013.

Parágrafo único. A aplicação da licença prêmio estabelecida no 
Art. 150 desta lei, dar-se-á no próximo período aquisitivo de cada 
profissional do magistério, ou seja, após o fechamento do atual 
ciclo qüinqüenal.

Art. 201. Os profissionais do magistério que se encontrarem em 
estágio probatório no advento da publicação desta lei, terão o pe-
ríodo restante avaliado e cumprido de acordo com as leis vigentes 
na época do ingresso.

Art. 202. As avaliações de desempenho em processo serão conclu-
ídas com base nas normas e leis que foram iniciadas.

TÍTULO VIII

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 203. O Município de Campo Alegre colaborará para que seja 
universalizada a observância das exigências mínimas de formação 
para os docentes, já em exercício na carreira do magistério no 
âmbito do Município.

de doença em pessoa da família.
VII - encontrar-se em licença para tratar de assuntos particulares.

Art. 191. Concluído o processo de avaliação de desempenho pela 
comissão, esta encaminhará ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal relatório contendo os resultados da avaliação para homolo-
gação.

Parágrafo único. Após a homologação o rol dos contemplados com 
a progressão funcional horizontal será devidamente publicado no 
órgão de imprensa oficial e/ou no mural da sede da Prefeitura 
Municipal de Campo Alegre.

Subseção III

Da Progressão Funcional Vertical por nova Titulação

Art. 192. A progressão funcional vertical por nova titulação para os 
níveis 2, 3 e 4, do Anexo II ocorrerá automaticamente para o nível 
correspondente a titulação na mesma referência, no primeiro dia 
do mês subseqüente ao requerimento, através da apresentação 
de certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-gradua-
ção, devidamente reconhecido nos termos da Lei 9.394/96, desde 
que o profissional não esteja em período estágio probatório.

Art. 193. Os níveis referentes à formação profissional do titular de 
cargo de carreira são:
I - para o professor I a X:
a) nível 1 - formação em nível superior, em curso de licenciatura 
plena, para atuar como docente na educação infantil e anos ini-
ciais e finais do ensino fundamental, correspondente às áreas de 
conhecimento específicas do currículo, nos termos legais;
b) nível 2 - formação em nível de pós-graduação lato sensu, em 
cursos na área de educação, com duração mínima de 360 (trezen-
tos e sessenta) horas;
c) nível 3 - formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos 
da área de educação, em nível de mestrado, desde que reconhe-
cidos pela CAPES/MEC;
d) nível 4 - formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos 
da área de educação, em nível de doutorado, desde que reconhe-
cidos pela CAPES/MEC.

II - para o especialista em assuntos educacionais:
a) nível 1 - formação em nível superior, em curso de licenciatura 
plena (Pedagogia), para atuar como especialista em assuntos edu-
cacionais, nos termos legais;
b) nível 2 - formação em nível de pós-graduação específica lato 
sensu, em cursos na área de educação, com duração mínima de 
360 (trezentos e sessenta) horas;
c) nível 3 - formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos 
da área de educação, em nível de mestrado, desde que reconhe-
cidos pela CAPES/MEC;
d) nível 4 - formação em pós-graduação stricto sensu, em cursos 
da área de educação, em nível de doutorado, desde que reconhe-
cidos pela CAPES/MEC.

CAPÍTULO X

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA

Art. 194. O primeiro provimento de cargos da carreira do magisté-
rio público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos 
de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de 
formação específica para cada cargo.

Parágrafo único: Os profissionais do magistério serão distribuídos 
em níveis e referências com observância da posição relativa ocu-
pada no Plano de Carreira, cargos e salários vigente, conforme o 
especificado no Anexo II.
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Público 001/2012, nomeada pelo Decreto nº. 6.934/2012. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 70 (se-
tenta) vagas atualmente existentes e das que ocorrerem dentro 
do prazo de validade deste concurso e à formação de cadastro de 
Reserva Técnica (RT), conforme item 4 deste documento. 
2.2. A descrição das atribuições dos cargos encontra-se disponível 
no Anexo I deste Edital, e os conteúdos programáticos lançados 
no Anexo II do presente regulamento.
2.3. Este Concurso Público, para todos os efeitos, tem validade 
de 2 (dois) anos, contados da data de homologação do resultado 
final, sendo que em razão do interesse público, poderá ser pror-
rogado por igual período, a critério exclusivo da Administração 
Pública Municipal. 
2.4. A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de 
vagas deste certame, atenderá aos dispositivos da legislação vi-
gente, seguindo orientação da RE/598.099/STF, de acordo com a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC, sempre 
obedecida a rigorosidade da ordem de classificação decrescente.
2.5. Após o integral preenchimento das vagas indicadas, os de-
mais candidatos aprovados e classificados, eventualmente pode-
rão ser nomeados para o preenchimento das vagas que vierem a 
surgir, dentro do prazo de validade do concurso. 
2.6. Os candidatos nomeados nas vagas para cargos públicos 
estarão subordinados as Leis Complementares n.º 006/2002 e 
088/2012 – Estatuto do Servidor Público do Município de Campo 
Alegre e Estatuto dos Profissionais do Magistério, respectivamen-
te, bem como a legislação Federal, Estadual e Municipal correlata. 
2.7. O candidato aprovado no concurso e que vier a ser convoca-
do/nomeado para o cargo público a que concorreu, terá exercício, 
a critério da Administração, em qualquer das unidades ou órgãos 
da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. 
2.8. Este certame público está sujeito às condições estabelecidas 
neste Edital e, no que for pertinente, a observância da legislação 
Federal, Estadual e Municipal correlata.
2.9. O edital do concurso deverá ser publicado:
2.9.1. nos murais:
2.9.1.1. da sede da Prefeitura Municipal;
2.9.1.2. da sede da Câmara de Vereadores;
2.9.1.3. da sede da Casa da Cultura;
2.9.1.4. da sede do IPRECAL;
2.9.2.5. no órgão oficial de imprensa, na forma estabelecida na Lei 
Orgânica Municipal;
2.9.3.6. em jornal de circulação regional;
2.10. A divulgação oficial dos demais atos posteriores a publicação 
do edital e das informações referentes a este Concurso Público, 
dar-se-ão pela publicação de editais no mural do Paço Munici-
pal, na imprensa oficial quando exigível e, complementarmente, 
no portal eletrônico do Concurso (endereço: www.aguia-e.com.
br), sendo responsabilidade exclusiva do candidato o seu regular 
acompanhamento.   

3. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
3.1. A realização das etapas do presente Concurso Público seguirá 
as datas e prazos estipulados no cronograma abaixo:

PERÍODO ETAPA
16/03/2012 Publicação do Edital
16/03/2012 até 19/03/2012
(horário de funcionamento da 
Prefeitura)

Período de apresentação de recursos 
quanto ao Edital – Local: sede da Prefei-
tura

26/03/2012 até 16/04/2012 
(16:00hs)

Período de realização das inscrições – 
Internet

26/03/2012 até 16/04/2012

(horário de funcionamento da 
Prefeitura)

Período de apresentação dos laudos médi-
cos na sede da Prefeitura (apenas para os 
candidatos portadores de deficiência)
Local: sede da Prefeitura

Art. 204. O Chefe do Poder Executivo expedirá atos administrati-
vos complementares necessários à plena execução desta Lei.

Art. 205. Os titulares de cargo de carreira do magistério público 
municipal poderão perceber outras vantagens pecuniárias devidas 
aos profissionais do magistério públicos municipais, nessa condi-
ção, quando não conflitantes com o disposto nesta lei.

Art. 206. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
a conta dos recursos designados no orçamento municipal e do 
repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (FUNDEB).

Art. 207. O Município deve proceder a reorganização do quadro 
dos profissionais do magistério conforme os critérios estabelecidos 
nesta Lei, em até 180 (cento e oitenta dias) contados da vigência 
da presente.

Art. 208. Após a reorganização do quadro de profissionais do ma-
gistério conforme os critérios estabelecidos nesta Lei fica revogada 
a Lei Complementar Municipal nº 014/2003 e demais disposições 
em contrário.

Art. 209. Aplicam-se subsidiariamente aos membros do magistério 
público municipal, todas as normas previstas e aprovadas na Lei 
Complementar Municipal nº 006/2002 de 19 de setembro de 2002, 
ou diploma legal que vier suceder a referida Lei Complementar.

Art. 210. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 15 de março 
de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
15/03/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Edital DE Concurso Público Nº. 001/2012
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, em con-
junto com a Comissão de Fiscalização do Concurso Público n.º 
001/2012, nomeada pelo Decreto nº 6.934 de 07 de março de 
2012, torna público a realização de Concurso Público para ingresso 
no quadro permanente de servidores da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPO ALEGRE/SC, aos cargos e respectivas vagas, constan-
tes deste Edital, em cumprimento ao que determina a Constituição 
Federal de 1988, art. 37, inciso II, combinado com a Lei Orgânica 
Municipal e de acordo com as seguintes disposições:

1. ENTIDADE EXECUTORA DO CONCURSO
1.1. O presente Concurso Público será realizado e executado sob 
responsabilidade da empresa ÁGUIA ASSESSORIA E CURSOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.324.158/0001-70, com registro 
no CRA/SC (Conselho Regional de Administração de Santa Catari-
na) sob nº.: 2066 J, e pela Prefeitura Municipal de Campo Alegre/
SC, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, com sede sito á 
rua Cel. Bueno Franco, nº 292, bairro Centro, cidade de Campo Ale-
gre/SC, em conjunto com a Comissão de Fiscalização do Concurso 
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Cargo Função
Escolari-
dade/ha-
bilitação

Vagas

Carga
Horária
Semanal

Vencimento e/ou 
Gratificação por 
Regência de Classe 
(GRC)¹

Profes-
sor I

Profes-
sor da 
Educação 
Infantil 
e Anos 
Iniciais

Formação 
de nível 
supe-
rior em 
Pedagogia 
ou normal 
Superior 
com habi-
litação em 
Educação 
Infantil 
e Anos 
Iniciais, 
Licencia-
tura Plena 
em Peda-
gogia ou 
Pedagogia 
com Pós-
graduação 
(lato 
sensu) em 
Educação 
Infantil 
e Anos 
Iniciais.

3 Até 40 
horas 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 261,18
(GRC)

Professor 
II

Professor 
de educa-
ção física

Formação 
superior, 
com 
licencia-
tura plena 
específica 
na área 
e carteira 
do CREF.

2
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Professor 
III

Professor 
de arte

Formação 
superior, 
com 
licencia-
tura plena 
específica 
na área.

5
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Professor 
IV

Professor 
de inglês

Licencia-
tura Plena 
em letras 
com ha-
bilitação 
- Inglês 
(Língua 
Inglesa)

1
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Profes-
sor V

Professor 
de língua 
portugue-
sa

Licencia-
tura Plena 
em Letras 
com ha-
bilitação 
em Língua 
Portugue-
sa

1
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

26/03/2012 até 16/04/2012

(horário de funcionamento da 
Prefeitura)

Período de apresentação dos títulos em 
cópia autenticada (apenas para os cargos 
do Magistério, aos interessados na prova 
de títulos) na sede da Prefeitura.

26/03/2012 até 16/04/2012

(horário de funcionamento da 
Prefeitura)

Período de apresentação da cópia au-
tenticada do comprovante de residência 
(apenas os candidatos ao cargo de Agente 
Comunitário de Saúde).
Local: sede da Prefeitura

16/04/2012 

Último dia para pagamento da taxa de 
inscrição (conforme horário de atendimen-
to bancário)

18/04/2012

Publicação da relação provisória das inscri-
ções deferidas (2 dias para apresentação 
de recursos)

19/04/2012 até 20/04/2012

(horário de funcionamento da 
Prefeitura)

Período de apresentação de recursos 
quanto à publicação da relação provisória 
das inscrições deferidas
Local: sede da Prefeitura

23/04/2012
Publicação da relação definitiva das inscri-
ções deferidas

29/04/2012 (09:00hs até ás 
12:00hs)

Aplicação das provas teóricas
(local a ser divulgado no site)

29/04/2012 (13:30hs até ás 
17:30hs)

Aplicação das provas práticas
(local a ser divulgado no site)

30/04/2012
Publicação dos gabaritos provisórios
(2 dias para apresentação de recursos)

02/05/2012 até 03/05/2012
(horário de funcionamento da 
Prefeitura)

Período de apresentação de recursos 
quanto à divulgação dos gabaritos provi-
sórios
Local: sede da Prefeitura

07/05/2012

Publicação dos recursos apresentados 
e dos pareceres das decisões da Banca 
Examinadora

07/05/2012 Publicação dos gabaritos definitivos

16/05/2012

Publicação da relação provisória dos 
aprovados
(2 dias para apresentação de recursos)

17/05/2012 até 18/05/2012
(horário de funcionamento da 
Prefeitura)

Período de apresentação de recursos 
quanto à divulgação da relação provisória 
dos aprovados
Local: sede da Prefeitura

21/05/2012
Publicação da relação definitiva dos 
aprovados

3.2. O cronograma acima apresentado constitui uma mera pre-
visão da programação das etapas, podendo sofrer alterações em 
razão de motivos diversos (problemas de ordem técnica, número 
de inscritos, número de recursos apresentados, intempéries, força 
maior, caso fortuito, dentre outras situações) ou por decisão da 
Comissão de Fiscalização do Concurso Público 001/2012, sendo 
responsabilidade exclusiva do candidato o devido acompanha-
mento das modificações ou alterações de prazos realizadas, atra-
vés dos meios de divulgação desta seleção. 

4. CARGOS, VAGAS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, JORNADA DE 
TRABALHO E REMUNERAÇÃO MENSAL.
4.1. Os cargos, as vagas, os requisitos mínimos de formação pro-
fissional, a carga horária semanal de trabalho e o valor da remu-
neração, estão relacionados a seguir:

4.1.1. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
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Agente Admi-
nistrativo III

Superior em 
Administra-
ção, Ciências 
Contábeis, 
Direito, Econo-
mia ou outra 
formação 
superior com 
pós-graduação 
em Adminis-
tração Pública 
e conheci-
mentos em 
informática.

RT 40hs R$ 1.665,53

Agente Admi-
nistrativo III 
– Educação

Superior em 
Pedagogia 
e conheci-
mentos em 
informática.

1 40hs R$ 1.665,53

Arquiteto

Superior 
Arquitetura 
e Urbanismo 
e Registro 
no Conselho 
Regional da 
Categoria.

1 40hs

R$ 2.562,39
(Vencimento)
+
R$ 1.793,67
(Gratificação 
de Respon-
sabilidade 
Técnica)

Assistente 
Social

Superior de 
Serviço Social 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Serviço Social.

1 40hs R$ 2.562,39

Bibliotecário

Superior de 
Bibliotecono-
mia e Registro 
no Órgão de 
Classe corres-
pondente.

RT 40hs R$ 2.562,39

Contador

Curso Superior 
de Ciências 
Contábeis 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Contabilidade.

1 40hs R$ 2.562,39

Enfermeiro

Superior de 
Enfermagem 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Enfermagem.

1 40hs R$ 2.562,39

Engenheiro 
Civil

Superior de 
Engenharia 
Civil e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Engenharia, 
Arquitetura e 
Agronomia.

2 40hs

R$ 2.562,39
(Vencimento)
+
R$ 1.793,67
(Gratificação 
de Respon-
sabilidade 
Técnica)

Farmacêutico

Superior de 
Farmácia e 
Registro no 
Conselho 
Regional de 
Farmácia.

1 40hs R$ 2.562,39

Professor 
VI

Professor 
de mate-
mática

Licencia-
tura Plena 
em Mate-
mática

1
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Professor 
VII

Professor 
de ciên-
cias

Licen-
ciatura 
Plena em 
Ciências 
Biológicas

1
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Professor 
VIII

Professor 
de geo-
grafia

Licen-
ciatura 
Plena em 
Geografia

1
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Professor 
IX

Professor 
de história

Licen-
ciatura 
Plena em 
História

1
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Profes-
sor X

Professor 
de ensino 
religioso

Licencia-
tura em 
Ensino 
Religioso

1
Até 40 
horas/aula 
semanais

R$ 1.741,20 (Venci-
mento)
+
R$ 130,59
(GRC)

Especia-
lista em 
assuntos 
educacio-
nais

Especia-
lista em 
assuntos 
educacio-
nais

Formação 
Supe-
rior em 
Pedagogia 
com Li-
cenciatura 
Plena ou 
Pedagogia 
com Pós-
Gradua-
ção nos 
termos da 
LDB (Art. 
61) e ex-
periência 
docente 
de, no 
mínimo, 
2 (dois) 
anos.

1
Até 40 
horas 
semanais R$ 1.793,46

¹ Referência: 40hs semanais ou 40hs/aula semanais. No caso 
de carga horária menor, o vencimento e Gratificação por Re-
gência de Classe serão proporcionais à carga horária.

4.1.2. DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Superior

Cargo – Fun-
ção

Escolaridade/
habilitação

Vagas
Carga
Horária
Semanal

Vencimento 
e/ou
Gratificação
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Médico Veteri-
nário

Superior de 
Medicina 
Veterinária 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Medicina 
Veterinária.

RT 40hs R$ 2.562,39

Nutricionista

Curso Superior 
de Nutrição 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Nutrição.

1 30hs R$ 2.562,39

Odontólogo I

Curso Superior 
de Odontolo-
gia e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Odontologia.

RT 20hs R$ 2.562,39

Odontólogo II

Curso Superior 
de Odontolo-
gia e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Odontologia.

RT 40hs R$ 5.124,78

Psicólogo

Superior de 
Psicologia 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Psicologia.

1 40hs R$ 2.562,39

Terapeuta 
Ocupacional

Curso Superior 
de Terapia 
Ocupacional 
e Registro 
no Conselho 
Regional 
de Terapia 
Ocupacional e 
Fisioterapia.

RT 40hs R$ 2.562,39

¹Para os ocupantes do cargo de Médico II será devido o valor de R$ 
5.124,78, pelo desempenho das funções em Unidades do programa 
Estratégia Saúde da Família, em unidades de saúde localizadas a mais 
de 50km de distância da sede do Município. Para unidades com menos 
de 50 km da sede ou para atuação profissional no Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), o valor da respectiva gratificação é de R$ 
4.612,30.

4.1.3. DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Técnico

Cargo Função
Escolarida-
de/habilita-
ção

Vagas
Carga
Horária
Semanal

Vencimento

Instrutor de 
Informática

Instrutor de 
Informática

Técnico 
Nível Médio 
(2º grau) 
em Infor-
mática
ou Proces-
samento de 
dados

1 40hs R$ 1.281,18

Fisioterapeuta

Superior de 
Fisioterapia 
e Registro 
no Conselho 
Regional 
de Terapia 
Ocupacional/
Fisioterapia.

RT 30hs R$ 2.562,39

Fonoaudiólogo

Curso Superior 
de Fonoau-
diologia e 
Registro no 
Conselho 
Regional de 
Fonoaudiolo-
gia.

RT 30hs R$ 2.562,39

Médico I

Superior de 
Medicina e 
Registro no 
Conselho 
Regional de 
Medicina.

1 20hs

R$ 2.562,39
(Vencimento)
+
R$ 1.281,20, 
(Gratifica-
ção Especial 
Médica)

Médico II

Superior de 
Medicina e 
Registro no 
Conselho 
Regional de 
Medicina.

3 40hs

R$ 5.124,78
(Vencimento)
+
R$ 2.562,39 
((Gratif. Espe-
cial Médica)
+
R$ 5.124,78 
ou
R$ 4.612,30
(Conforme o 
caso)¹

Médico III – 
Ginecologista 

Superior em 
medicina, 
especialização 
em ginecolo-
gia e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Medicina.

1 10hs

R$ 1.281,20
+
R$ 640,60 
(Gratifica-
ção Especial 
Médica)

Médico III – 
Pediatra 

Superior em 
medicina, 
especialização 
em pediatria 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Medicina.

1 10hs

R$ 1.281,20
+
R$ 640,60 
(Gratifica-
ção Especial 
Médica)

Médico 
IV - Médico 
Plantonista 

Superior de 
Medicina com 
especialida-
de médica 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Medicina.

2
Até 60 horas
plantão

R$ 32,02 
hora/plantão
+ 
R$ 12,81/hora
(Gratifica-
ção Especial 
Médica)
+
25% de Adi-
cional Noturno
(quando for o 
caso)
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Agente 
Administra-
tivo II

Agente 
Administra-
tivo II

Ensino 
médio e 
conheci-
mentos em 
informática

RT 40hs R$ 985,51

Agente 
Operacional 
IV

Agente 
Operacional 
IV

Ensino 
médio

RT 40hs R$ 985,51

Atendente 
de Sala

Atendente 
de Sala

Ensino 
médio

6 40hs R$ 985,51

Instrutor de 
Música

Instrutor 
de Música 
- Instru-
mentos – 
ACORDEON

Ensino mé-
dio e com-
provação de 
cursos de 
forma-
ção do 
instrumento 
específico 
e/ou curso 
profissio-
nalizante 
na área de 
atuação.

1
Até 40 
horas aula

R$ 5,11

Instrutor de 
Música

Instrutor 
de Música 
- Instru-
mentos – 
GUITARRA

Ensino mé-
dio e com-
provação de 
cursos de 
forma-
ção do 
instrumento 
específico 
e/ou curso 
profissio-
nalizante 
na área de 
atuação.

RT
Até 40 
horas aula

R$ 5,11

4.1.5. DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Fundamental Com-
pleto

Cargo Função
Escolarida-
de/habilita-
ção

Vagas
Carga
Horária
Semanal

Vencimento

Agente 
Operacional 
III

Operador 
de Máqui-
nas e Equi-
pamentos

Ensino fun-
damental, 
CNH “E”, 
aprovação 
em prova 
prática.

2 40hs

R$ 856,97
+ 
R$ 257,09
(Adic. Peri-
culosidade)

Agente 
Operacional 
III

Veículos 
Pesados

Ensino fun-
damental, 
CNH “E”, 
aprovação 
em prova 
prática.

2 40hs

R$ 856,97
+ 
R$ 257,09
(Adic. Peri-
culosidade

Agente 
Operacional 
III

Agente de 
Manutenção

Ensino 
fundamen-
tal e prova 
prática.

1 40hs

R$ 856,97
+ 
R$ 257,09
(Adicional 
Periculosi-
dade)

Agente 
Operacio-
nal V

Pedreiro/
carpinteiro

Ensino 
fundamen-
tal e prova 
prática.

7 40hs

R$ 925,63
+
R$ 277,69
(Adicional 
Periculosi-
dade)

Técnico em 
Edificações

Técnico em 
Edificações

Curso 
Técnico em 
Edificações 
e Registro 
no Conselho 
Regional da 
Categoria.

1 40hs R$ 1.281,18

Técnico em 
Nível Médio

Técnico em 
Contabili-
dade

Curso 
Técnico em 
Contabi-
lidade e 
Registro no 
Conselho 
Regional de 
Contabili-
dade.

RT 40hs R$ 1.281,18

Técnico em 
Nível Médio

Técnico 
Agrícola

Curso de 
Técnico em 
Agricultura 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Agricultura.

RT 40hs R$ 1.281,18

Técnico em 
Nível Médio

Técnico de 
Enferma-
gem

Curso de 
Nível Médio 
e Curso 
Técnico em 
Enferma-
gem e 
Registro no 
Conselho 
Regional de 
Enferma-
gem.

RT 40hs R$ 1.281,18

Fiscal

Fiscal de 
Obras, Pos-
turas e Meio 
Ambiente.

Curso de 
Nível Médio 
e Curso 
Técnico em 
Contabilida-
de; Registro 
no Conselho 
Regional de 
Contabilida-
de;
Possuir 
Carteira de 
Habilitação 
Categoria A 
e B.

RT 40hs R$ 1.281,18

Fiscal
Fiscal de 
Tributos 
Municipais

Curso de 
nível Médio 
e Curso 
Técnico em 
Contabilida-
de. Possuir 
Carteira de 
Habilitação 
A e B.

RT 40hs R$ 1.281,18

4.1.4. DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Médio

Cargo Função
Escolari-
dade

Vagas
Carga
Horária 
Semanal

Vencimento
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na área em que pretende atuar, desde a data da publicação do 
Edital até a extinção do vínculo jurídico com a Administração Pú-
blica.

4.1.6.2. Para fins de comprovação de que reside na área que 
pretende atuar, os candidatos já devidamente inscritos deverão 
apresentar cópia simples do comprovante de inscrição e cópia 
autenticada do comprovante de residência, devendo entregar e 
protocolar, até o último dia das inscrições, no endereço abaixo:

Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC
Rua Cel. Bueno Franco, 292, bairro Centro.
CEP: 89294-000 – Campo Alegre/SC.

4.1.7. DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível 4ª. Série do Ensino Fun-
damental

Cargo Função
Escolarida-
de/habilita-
ção

Vagas
Carga
Horária
Semanal

Vencimen-
tos

Motorista
Motorista 
de Veículos 
Leves

4ª série 
do 1º 
grau, CNH 
“D e E”, 
aprovação 
em prova 
prática

RT 40hs R$ 856,97

Motorista
Motorista 
da Saúde

4ª série 
do 1º 
grau, CNH 
“D e E”, 
aprovação 
em prova 
prática

RT 40hs R$ 856,97

4.1.8. DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Alfabetizado

Cargo Função
Escolarida-
de/habilita-
ção

Vagas
Carga
Horária
Semanal

Vencimen-
tos

Agente 
Operacio-
nal II

Vigia Alfabetizado2 40hs

R$ 745,19
+
25% de 
Adicional 
Noturno
(quando for 
o caso)

4.1.9. A qualquer dos cargos previstos nas tabelas do item 4 do 
presente edital, com vencimento inferior ou igual a R$ 1.700,00, 
será devido Vale Alimentação no valor de R$ 100,00, correspon-
dente a 40 horas semanais, sendo pago proporcionalmente para 
cargas horárias menores. 

5. VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS
5.1. Às pessoas com deficiência, que farão uso das prerrogativas 
que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 
Federal e Decreto Federal 3.298/99, é assegurado o direito de 
inscrição no presente concurso desde que a deficiência de que são 
portadoras seja compatível com as atribuições do cargo/função.
5.2. É assegurado aos candidatos portadores de deficiência, nos 
termos do que dispõe a legislação municipal, o percentual de 10% 
(dez por cento) do número de vagas previstas neste concurso, isto 
é 07 (sete) vagas.
5.2.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se en-
quadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º. do Decreto 

Auxiliar de 
Odontologia

Auxiliar de 
Odontologia

Ensino fun-
damental

RT 40hs R$ 745,19

Agente 
Operacio-
nal I

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais

Ensino fun-
damental

2 40hs
R$ 620,99

Agente 
Operacio-
nal I

Auxiliar 
Operacional 
(Gari)

Ensino fun-
damental

3 40hs R$ 620,99

4.1.6. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Cargo Função Vagas
Carga
Horária
Semanal

Vencimento

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Bateia de 
Cima e Papan-
duvinha – I

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Cubatão e 
Tijucume – I

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Ribeirão do 
Meio e Mato 
Bonito – I

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Ximbuva, Cão-
zinho e Onça 
Parda - I 

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Santana – I RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Rodeio Grande 
e Rodeio de 
Santa Cruz – I

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Campinas e 
Bateias do 
Meio – I

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Bateias de 
Baixo – II

1 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Pirizal e Pa-
panduva – II

1 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Avenca e 
Queimados 
– II

1 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Saltinho, 
Lavrinha e 
Mutirão – II

1 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Bairro Santo 
Antonio – III

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Bela Vista 
– III

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Vila Cedros 
– III

1 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

Bairro Belo 
Horizonte – III

RT 40hs R$ 745,19

Agente Co-
munitário de 
Saúde

São Miguel 
– III

1 40hs R$ 745,19

4.1.6.1. Aos agentes comunitários de saúde será exigido escola-
ridade de nível Ensino Fundamental Completo, e conclusão com 
aproveitamento de curso introdutório de formação inicial e conti-
nuada, a ser ministrado pela própria Prefeitura Municipal e residir 
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5.9. As vagas destinadas ao preenchimento preferencial por can-
didatos portadores de deficiência, caso não preenchidas por estes, 
por falta de candidatos com deficiência ou reprovação no Concurso 
ou na perícia médica, esgotada a lista específica, serão preenchi-
das pelos demais candidatos classificados, com estrita observância 
à ordem classificatória. 
5.10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposi-
ções deste Edital implicará a perda do direito a ser nomeado para 
as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
5.11. Após o julgamento das provas, além da lista geral será ela-
borada lista específica com a relação dos candidatos com defici-
ência.
5.11. O candidato com deficiência, depois de nomeado, será 
acompanhado por Equipe Multiprofissional, que avaliará a compa-
tibilidade entre as atribuições do cargo e a sua deficiência durante 
o estágio probatório.

6. INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1. A inscrição do candidato pressupõe o conhecimento e a tácita 
aceitação de todas as condições do presente Concurso, tais como 
se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, 
acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
6.2. As inscrições serão efetuadas através do endereço eletrônico 
www.aguia-e.com.br, operado pela empresa ÁGUIA ASSESSORIA 
E CURSOS LTDA, por meio de Requerimento Eletrônico de Inscri-
ção via Internet, no período descrito neste Edital (item 3), sem-
pre observado o horário padrão de referência do Distrito Federal 
(Brasília).
6.3. As inscrições eventualmente poderão ser prorrogadas por ne-
cessidade de ordem técnica e/ou operacional, sempre a critério 
da Comissão Fiscalizadora ou da Autoridade Municipal, mediante 
publicação no site: www.aguia-e.com.br.
6.4. Para realizar sua inscrição, o candidato deverá acessar o en-
dereço eletrônico www.aguia-e.com.br durante o período tem-
pestivo de inscrições e, por meio de link ao Concurso Público do 
Município de Campo Alegre/SC, efetuar sua inscrição, conforme os 
procedimentos estabelecidos a seguir:

Ler e aceitar as normas do edital, preencher o Requerimento Ele-
trônico de Inscrição, transmitindo os dados pela Internet através 
do sistema on-line disponibilizado no site;

Efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição, mediante bo-
leto bancário emitido pela Prefeitura Municipal de Campo Alegre/
SC, de acordo com as instruções constantes no referido endereço 
eletrônico, até a data de 16 de Abril de 2012 (durante o horário de 
expediente bancário), nos seguintes valores:

Cargos de nível Alfabetizado R$ 20,00 (vinte reais)
Cargos de nível Fundamental (Com-
pleto ou Incompleto) R$ 30,00 (trinta reais)
Cargos de nível Médio e Técnico R$ 50,00 (cinquenta reais)
Cargos do Magistério e nível Supe-
rior R$ 80,00 (oitenta reais)

6.5. O boleto bancário, emitido pelo sistema eletrônico de inscri-
ções, deverá ser impresso para o pagamento do valor da taxa de 
inscrição, após a conclusão do preenchimento do requerimento de 
inscrição on-line.
6.6. Em caso de feriado ou outro evento que acarrete o fecha-
mento das agências bancárias existentes na localidade em que 
se encontra o candidato, o boleto bancário deverá ser quitado 
antecipadamente, evitando o indeferimento da inscrição por falta 
de pagamento da taxa respectiva.
6.7. O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da taxa 
de inscrição, mediante boleto bancário, somente até a data de 
vencimento, pagável em qualquer banco, preferencialmente nas 
agências do Banco do Brasil, em dinheiro, pois não será aceito o 
pagamento do boleto bancário através de cheques.

Federal 3.298/99 e súmula 377 do STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça).
5.2.4. Os candidatos com deficiência participarão do Concurso Pú-
blico em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de 
aplicação das provas. 
5.2.5. Aqueles que apresentarem deficiência compatível com as 
atividades dos respectivos cargos/funções e desejarem prestar o 
Concurso Público nesta condição deverão manifestar-se na ficha 
eletrônica de inscrição, especificando a deficiência da qual é por-
tador. 
5.2.5.1. O candidato portador de necessidades especiais deverá 
efetuar sua inscrição pelo procedimento eletrônico previsto neste 
Edital (conforme os demais candidatos), informando tal condição 
no campo específico relacionado à situação de deficiência, deven-
do entregar e protocolar, até o último dia das inscrições, durante o 
horário de expediente da Prefeitura, cópia simples do comprovan-
te de inscrição e cópia autenticada de atestado médico atualizado 
(máximo seis meses), especificando a respectiva deficiência e a 
indicação de que ela não impede o candidato do exercício do car-
go, com expressa referência ao código correspondente da Classifi-
cação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da necessidade especial, entregando-a formalmente no endereço 
abaixo especificado:

Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC
Rua Cel. Bueno Franco, n.º 292, bairro Centro
CEP: 89294-000 – Campo Alegre/SC.

5.2.9. Os candidatos com deficiência serão convocados a subme-
terem-se à Perícia Médica em data e local a ser indicados no portal 
www.aguia-e.com.br, em data anterior a realização das provas, 
quando deverão comparecer munidos de documento de identida-
de original, objetivando verificar se a deficiência é compatível ou 
não com as atribuições do respectivo cargo, observados, quan-
do for o caso o artigo 4º. e seus incisos do Decreto Federal nº. 
3.298/99 e suas alterações, nos termos dos artigos 37 e 43 do 
referido diploma legal, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).
5.3. Será eliminado da lista específica de candidatos com deficiên-
cia, o candidato cuja deficiência assinalada no Formulário Eletrôni-
co de Inscrição não se fizer constatar pela Perícia Médica, passan-
do o mesmo a constar na lista geral de inscrições homologadas.
5.4. Caso a Perícia Médica conclua que a deficiência incompatibi-
liza o candidato ao exercício das funções do cargo pretendido, o 
mesmo restará automaticamente desclassificado do presente con-
curso público.
5.5. A entidade executora, a Prefeitura Municipal de Campo Ale-
gre/SC e a Comissão de Fiscalização do Concurso Público 001/2012 
não se responsabilizam pelo extravio de documentos enviados por 
Correios ou através de outro meio, já que a única forma autori-
zada de recebimento oficial dos documentos comprobatórios da 
deficiência alegada dá-se pela entrega pessoalmente realizada e 
registrada junto ao protocolo geral na sede da Prefeitura de Cam-
po Alegre/SC, pelo candidato ou representante. 
5.6. O candidato portador de necessidades especiais, resguarda-
das as condições especiais previstas na Lei Estadual nº. 2.870/04, 
participará do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que concerne ao conteúdo da prova objetiva e aos 
critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova 
objetiva e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
5.7. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição con-
forme as instruções apresentadas neste Edital, não poderá recor-
rer em favor de sua condição.
5.8. Os candidatos classificados no concurso, serão convocados 
seguindo o interesse público da Administração Municipal, obser-
vando-se, a lista de classificação dos candidatos portadores de ne-
cessidades especiais, que serão convocados até o limite previsto 
no item 5.2 deste edital.
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05 (cinco) questões de Língua Portuguesa
05 (cinco) questões de Matemática
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais
15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos

7.2.1. As provas teóricas serão compostas de 30 (trinta) questões 
com 4 (quatro) alternativas cada uma, sendo apenas uma correta 
e que deverá ser assinalada no cartão-resposta.
7.2.2. O ingresso no local da prova será permitido apenas aos can-
didatos que apresentarem documento oficial de identificação, que 
contenha foto recente, como Carteira de Identidade (RG), Carteira 
de Identidade Profissional (desde que válida para esse fim), Car-
teira Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto), Carteira de 
Trabalho – CTPS ou outros equivalentes aprovados pela Comissão 
de Fiscalização do Concurso Público.
7.2.2.1. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a 
outros fins: Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, 
Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), Cartei-
ra de estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza priva-
da ou pública, Carteira de clubes, dentre outros.
7.2.2.2. Os candidatos inscritos para cargos sujeitos à prova práti-
ca de que tratam os itens 4 e 9 deste Edital, deverão estar muni-
dos da Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso.
7.2.3. Durante a execução das provas, não será permitida consulta 
de nenhuma espécie, nem a utilização de máquinas calculadoras 
ou qualquer outro meio eletrônico, bem como, não será admitida 
comunicação entre os candidatos.
7.2.4. Não será permitida a permanência de pessoas estranhas no 
local determinado para a realização da prova.
7.2.5. O candidato deverá comparecer ao local da realização da 
prova, no dia e horário designado, com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos, munido de seus documentos e caneta esfero-
gráfica azul ou preta, de tubo transparente. 
7.2.5.1. O não comparecimento no horário indicado será conside-
rado como desistência.
7.2.5.2. Não haverá em hipótese alguma, segunda chamada ou 
reaplicação de provas.
7.2.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de prova, conforme publicado no portal: www.
aguia-e.com.br e o comparecimento no horário determinado.
7.2.7. Eventualmente, se por qualquer motivo, o nome do candi-
dato não constar da relação definitiva das inscrições deferidas, 
mas que tenha em seu poder documento de identificação pessoal 
e o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, a critério da entidade e da Comissão de Fis-
calização do Concurso público, poderá o mesmo ser autorizado a 
participar deste Concurso Público, devendo para tanto, preencher 
formulário específico, no dia da realização das provas escritas. 
7.2.7.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de 
forma condicional, sujeita à posterior verificação da referida regu-
laridade, por apreciação da entidade organizadora e da Comissão 
de Fiscalização do Concurso. 
7.2.7.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do 
candidato será automaticamente cancelada, sem direito à recla-
mação, independentemente de qualquer formalidade, considera-
dos nulos todos os atos dela decorrentes.
7.2.9. A duração da prova será de 3 (três) horas e será controla-
da pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público, durante a 
aplicação da mesma. O candidato somente poderá deixar a sala 
de prova decorrido o prazo de 1h00 (uma hora) do início da prova.
7.2.10. O deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas, 
que é o único documento válido para a correção, o qual lhe será 
entregue no início da prova. 
7.2.10.1. Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão de 
Respostas feitos pelo próprio candidato, vedada qualquer colabo-
ração ou participação de terceiros. 
7.2.10.2. Na correção do Cartão de Respostas, será atribuída nota 
zero às questões rasuradas, com mais de uma opção assinalada 
ou em branco. 

6.8. O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pa-
gamento do valor da taxa de inscrição, mediante boleto bancário, 
terá o seu pedido de inscrição indeferido.
6.9. O candidato inscrito é integralmente responsável pela plena 
veracidade das informações preenchidas no requerimento de ins-
crição, inclusive sobre a sua respectiva formação escolar, estando 
sujeito às cominações criminais, cíveis e administrativas previstas 
na legislação pertinente, eximindo a entidade organizadora e a 
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC de qualquer responsabi-
lidade ou consequência jurídica.
6.10. O deferimento das inscrições dependerá do correto preen-
chimento pelo candidato do documento eletrônico de inscrição, 
devendo o mesmo indicar forma de contato para dirimir eventuais 
dúvidas. 
6.11. Os requerimentos de inscrição cujos pagamentos forem efe-
tuados após o dia estabelecido no cronograma, não serão aceitos.
6.12. As inscrições somente serão confirmadas após a comprova-
ção do pagamento do valor da taxa de inscrição.
6.13. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para sua 
alteração.
6.14. Uma vez devidamente efetivada a inscrição do candidato, 
não serão aceitos pedidos de restituição da quantia paga, sob ne-
nhuma hipótese. 
6.15. O candidato deverá observar que ao efetivar mais de uma 
inscrição, terá confirmada apenas a última, sendo as demais can-
celadas. Não sendo possível identificar a última inscrição efetiva-
da, todas poderão ser canceladas.
6.16. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do va-
lor da inscrição, seja qual for o motivo alegado.
6.17. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através 
do procedimento eletrônico previsto neste Edital, não sendo acei-
tas aquelas que não atenderem rigorosamente as condições aqui 
estipuladas. 
6.18. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou 
nomeação do candidato, desde que sejam identificadas falsidades 
de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.
6.19 Em caso de mudança de endereço após a inscrição, é respon-
sabilidade do candidato comunicar imediatamente a Comissão de 
Fiscalização do Concurso, por escrito, diretamente na Prefeitura 
Municipal de Campo Alegre/SC. 
6.20. As inscrições serão analisadas e confrontadas com o devido 
pagamento da respectiva taxa de inscrição, sendo divulgadas me-
diante relação provisória das inscrições deferidas.
6.21. Após a divulgação da relação provisória das inscrições defe-
ridas, conforme cronograma do item 3, é de responsabilidade ex-
clusiva do candidato o acompanhamento de seu nome na relação 
de inscritos.
6.22. Tendo sido devidamente realizada a inscrição do candidato, 
inclusive com o regular pagamento da taxa de inscrição, e não 
constando o seu nome na relação provisória das inscrições deferi-
das, o candidato deverá interpor recurso, apresentando suas ale-
gações e juntando cópia autenticada do comprovante de inscrição 
e pagamento da taxa, para verificação da situação ocorrida.
6.23. Somente após, será divulgada a relação definitiva das inscri-
ções deferidas, da qual não caberá mais nenhuma espécie de re-
curso, servindo como documento base de consulta aos candidatos 
aptos à aplicação das provas.

7. APLICAÇÃO DAS PROVAS TEÓRICAS
7.1. As provas teóricas serão realizadas exclusivamente no muni-
cípio de Campo de Alegre/SC, em local a ser publicado posterior-
mente no portal: www.aguia-e.com.br. 
7.2. O Concurso dar-se-á com aplicação de prova teórica pela enti-
dade executora, para todos os candidatos inscritos, de caráter eli-
minatório e classificatório, com questões de múltipla escolha, con-
forme o quadro abaixo, cujas matérias versarão sobre o programa 
especificado no Anexo II, parte integrante do presente Edital.

PROVA TEÓRICA (Todos os Cargos)
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MÉDIA FINAL DO CANDIDATO

(Nota da Prova Teórica) + (Nota da Prova Prática x 2)
                                   2

9.7. Em se tratando de prova prática de condução ou operação 
de veículo, o candidato deverá apresentar no início desta, o docu-
mento de habilitação exigido para a função do cargo pretendido, 
conforme previsto em Edital.
9.8. A prova prática deverá ser efetuada pessoalmente pelo can-
didato, de forma individual, subsidiariamente obedecendo às mes-
mas características da prova teórica no que for cabível. 9.9. Para 
fins de registro, a realização da prova prática pelos candidatos 
será filmada, cujo material ficará reservado à organização do con-
curso público. 
9.10. Nas provas práticas que exigirem o emprego de equipa-
mento de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade 
do Município ou da entidade organizadora, poderá ser procedida, 
a critério da fiscalização, a imediata exclusão do candidato que 
demonstre não possuir a necessária capacidade do seu manejo, 
por despreparo, desqualificação técnica, imprudência, imperícia, 
negligência, ou por outra situação desabonadora, com risco de 
danificá-los. As circunstâncias que motivarem a desclassificação 
serão registradas em ata, com assinatura de pelo menos 02 (duas) 
testemunhas. 
9.11. Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da 
prova, de acordo com a tabela do item 9.4. deste Edital, conside-
rando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desem-
penho satisfatório dos testes, por parte dos candidatos.
9.12. Os testes práticos serão aplicados utilizando-se os seguintes 
equipamentos:

Operador de máquinas e equipamentos:  
retroescavadeira, patrola, pá carregadeira e escavadeira hidráu-
lica;

Veículos pesados:  caminhão truck traçado;
Agente de manutenção:  veículo Kombi e caminhão;
Motorista da saúde:  ambulância e Kombi;
Motorista leve: microônibus e Kombi.

9.13. Eventualmente, em razão da indisponibilidade dos equipa-
mentos relacionados no item anterior, tais aparelhos poderão ser 
substituídos por outros semelhantes ou equivalentes.
9.14. A prova prática será avaliada pela entidade executora con-
forme os seguintes critérios objetivos:

Operadores 
de Máquinas 
e Equipa-
mentos

Executar atividades inerentes ao cargo (operar equipamento 
rodoviário, de acordo com o cargo), sendo que a avaliação 
será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que 
irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se 
em consideração o uso e o aproveitamento do equipamento 
utilizado.
Duração da prova: até 15 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Verificação da máquina (pneus, água, óleo, bateria);
II – Habilidades ao operar o equipamento;
III – Aproveitamento do equipamento
IV – Produtividade
V – Técnica/Aptidão/Eficiência
Cada critério terá a pontuação de até 20 (vinte) pontos – em 
um total de até 100 (cem) pontos.

7.2.10.3 Sob nenhuma hipótese haverá a substituição do Cartão 
de Respostas, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato 
os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emen-
das ou rasura, ainda que legível.
7.2.11. No decorrer da prova se o candidato observar qualquer 
anormalidade gráfica, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala 
que anotará na folha de ocorrências para posterior análise da ban-
ca examinadora.
7.2.12. Os pontos correspondentes às questões porventura anula-
das, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente 
da formulação dos recursos.
7.2.13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal 
de Sala o caderno de questões, a folha de respostas, bem como, 
todo e qualquer material cedido para a execução das provas, po-
dendo, no entanto, copiar, no rascunho entregue pelo Fiscal de 
Sala, suas respostas, para conferência posterior.
7.2.13.1. As provas ficarão disponíveis no portal: www.aguia-e.
com.br durante o período destinado a elaboração de recursos, 
para eventual consulta pelos candidatos. 
7.2.14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até 
que o último candidato termine a prova.
7.2.15. O gabarito será divulgado conforme o cronograma previsto 
neste Edital. 

8. JULGAMENTO DA PROVA TEÓRICA
8.1. As provas teóricas, que terão caráter eliminatório e classifica-
tório, serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
sendo que cada questão tem o peso de 3,33 (três pontos e trinta 
e três décimos).
8.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver no míni-
mo 50 pontos.
8.3. O candidato que obtiver a pontuação abaixo de 50 (cinquen-
ta) pontos na prova teórica será eliminado (reprovado) do Concur-
so Público, independentemente da pontuação auferida na prova 
prática aos cargos em que esta é prevista.
8.4. O julgamento das provas teóricas, será realizado pela entida-
de executora do concurso público.

9. APLICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS
9.1. As provas práticas previstas neste item serão aplicadas pela 
entidade executora e realizadas exclusivamente no Município de 
Campo de Alegre/SC, em local a ser publicado posteriormente no 
portal: www.aguia-e.com.br. 
9.2. Além das provas teóricas, serão realizadas provas práticas 
para os seguintes cargos: 
a) Agente Operacional III (funções: Operador de Máquinas e Equi-
pamentos, Veículos Pesados e Agente de Manutenção);
b) Motorista (Motorista de Veículos Leves e Motorista da Saúde);
c) Agente Operacional V – (Pedreiro/Carpinteiro);
9.2. As provas práticas, que terão caráter eliminatório (individu-
almente da prova teórica) e classificatório, serão avaliadas pela 
entidade executora na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos), 
conforme critérios objetivos constantes no item 9.14.
9.3. Será considerado aprovado o candidato que obtiver no míni-
mo 50 pontos.
9.4. O candidato que obtiver a pontuação abaixo de 50 (cinquen-
ta) pontos na prova prática será eliminado do Concurso Público, 
independentemente da pontuação auferida na prova teórica.
9.5. Em razão da realização conjunta das provas teóricas e práti-
cas (mesmo dia), serão aplicadas as provas práticas de todos os 
candidatos que estão obrigados a prestarem, no entanto só serão 
computadas as notas obtidas na prova prática, conforme registro 
em ata, daqueles que não forem eliminados diretamente na prova 
teórica. 
9.6. Aos cargos previstos no item 9.2., a nota final será avaliada 
mediante somatória do total de pontos da prova teórica com os 
alcançados na prova prática, esta com peso dois, sendo dividido 
por 2 (dois), conforme fórmula de apuração abaixo transcrita:
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10.2. A pontuação obtida na prova de títulos será acrescida da 
pontuação da prova teórica, para efeitos de classificação. 
10.2.1. A apuração dos pontos dos títulos será realizada somente 
para os candidatos que forem aprovados e classificados na prova 
teórica, dispensando-se aos demais.
10.3. Para fins de aplicação da pontuação a ser auferida em razão 
dos títulos aos quais são portadores, os candidatos já devidamen-
te inscritos deverão apresentar os seguintes documentos:
10.3.1 cópia simples do comprovante de inscrição;
10.3.2 cópia autenticada dos títulos a serem pontuados — além 
de cópia simples destes documentos para fins de protocolo, que 
ficará com o candidato se este assim desejar, para efeitos de fu-
tura comprovação;
10.3.3 declaração de que o(s) título(s) apresentado(s) não se 
caracteriza(m) como requisito para o exercício do cargo, firmada 
pelo próprio candidato, conforme modelo do Anexo III
10.4 Os documentos mencionados no item 10.3 deverão ser pro-
tocolizados até o último dia das inscrições, no endereço abaixo:

Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC
Rua Cel. Bueno Franco, n. 292, bairro Centro.
CEP: 89294-000 – Campo Alegre/SC.

10.5. A entidade executora, a Prefeitura Municipal de Campo Ale-
gre/SC e a Comissão Municipal de Fiscalização do Concurso Públi-
co 001/2012 não se responsabilizam pelo extravio de documentos 
enviados por Correios ou através de outro meio, já que a única 
forma autorizada de recebimento oficial é mediante a entrega pes-
soalmente realizada junto ao protocolo geral na sede da Prefeitura 
de Campo Alegre/SC. 
10.6. Apenas os cursos já concluídos serão passíveis de pontuação 
na Prova de Títulos. 
10.7 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, a entrega dos 
comprovantes de títulos depois do prazo final estipulado, qual 
seja, o último dia do período das inscrições. 
10.8. Os comprovantes de conclusão de curso deverão ser expedi-
dos por instituição oficial ou reconhecidos pelo MEC. 
10.9. Os títulos serão pontuados da seguinte forma:

TÍTULO VALOR
Certificado de pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) na 
área de Educação

10 (dez) 
pontos

Certificado de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) na 
área de Educação

5 (cinco) 
pontos

Certificado de pós-graduação Lato Sensu (Especialização de 
no mínimo de 360 horas declarada no certificado ou no histó-
rico escolar) na área de Educação – apenas um certificado.

3 (três) 
pontos

 10.10. Não será computado como título o curso que se constituir 
requisito/habilitação para posse.
10.11. A nota final para os cargos de Magistério previstos no 
4.1.1., será a nota obtida na prova escrita acrescida da pontuação 
de títulos, conforme fórmula de apuração abaixo transcrita:
MÉDIA FINAL DO CANDIDATO

Nota da Prova Teórica + Nota da Prova de Títulos

11. CLASSIFICAÇÃO FINAL
11.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da 
nota final, já sendo considerados os valores auferidos na prova 
prática (cargos do item 9.2.) e de títulos (cargos de Magistério), 
bem como os critérios de desempate previstos neste edital, na 
forma prevista no §7º. do artigo 16 da Lei Complementar nº.: 
006/2002.
11.2. Em caso de empate, a classificação obedecerá à seguinte 
ordem de preferência:
11.2.1. a mais elevada nota ou média nas provas escritas;
11.2.2. a mais elevada nota em títulos;

Veículos 
Pesados

Executar atividades inerentes ao cargo (operar equipamento 
rodoviário, de acordo com o cargo), sendo que a avaliação 
será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que 
irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se 
em consideração o uso e o aproveitamento do equipamento 
utilizado.
Duração da prova: até 15 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Verificação do equipamento caminhão (pneus, água, 
óleo, bateria);
II – Habilidades ao operar o equipamento;
III – Aproveitamento do equipamento
IV – Produtividade
V – Técnica/Aptidão/Eficiência
Cada critério terá a pontuação de até 20 (vinte) pontos – em 
um total de até 100 (cem) pontos.

Motorista 
(Leve e 
Saúde)

Executar atividades inerentes ao cargo (manobrar, estacio-
nar, dirigir, de acordo com o cargo), sendo que a avaliação 
será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que 
irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se 
em consideração o uso e o aproveitamento do equipamento 
utilizado.
Duração da prova: até 15 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Verificação de itens e equipamentos do veículo 
II – Habilidades ao operar o equipamento;
III – Aproveitamento do equipamento
IV – Balizas e manobras
V – Técnica/Aptidão/Eficiência
Cada critério terá a pontuação de até 20 (vinte) pontos – em 
um total de até 100 (cem) pontos.

Agente de 
Manutenção

Executar atividades inerentes ao cargo (verificação preventi-
va e manutenção), sendo que a avaliação será feita pelo de-
sempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro 
das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o 
uso e o aproveitamento do equipamento utilizado.
Duração da prova: até 15 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Pequenos reparos, lubrificação, abastecimento e engra-
xamento de engrenagens;
II – Habilidades com ferramentas;
III – Organização na execução dos trabalhos e economia do 
material disponível
IV – Produtividade
V – Técnica/Aptidão/Eficiência
Cada critério terá a pontuação de até 20 (vinte) pontos – em 
um total de até 100 (cem) pontos.

Pedreiro/
Carpinteiro

Executar atividades inerentes ao cargo (obras em calçamen-
to e construções diversas, de acordo com o cargo), sendo 
que a avaliação será feita pelo desempenho do candidato 
no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e 
legais, levando-se em consideração o uso e o aproveitamen-
to do equipamento utilizado.
Duração da prova: até 15 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Colocação e instalação de lajotas, calçamento, meio-
fio, assentamento de tubos, boca de lobo, construções em 
madeira e alvenaria e outros itens;
II – Habilidades com ferramentas e material;
III – Organização na execução dos trabalhos e economia do 
material disponível
IV – Produtividade
V – Técnica/Aptidão/Eficiência

10. APLICAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DO 
MAGISTÉRIO
10.1. Para todos os cargos de Magistério (item 4.1.1.) serão reali-
zadas provas teóricas e de títulos.
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13.1.3. o gozo dos direitos políticos;
13.1.4. a quitação com as obrigações militares, para os homens;
13.1.5. a quitação com as obrigações eleitorais;
13.1.6. a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
13.1.7.o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
13.1.8. aptidão física e mental.
13.1.9. comprovação de experiência docente de no mínimo 2 
(dois) anos, para as atividades de suporte pedagógico direto à do-
cência, aí incluídas as de administração, planejamento, supervisão 
e orientação escolar.
13.2. A convocação para preenchimento do cargo público obede-
cerá à ordem de classificação final estabelecida quando da homo-
logação do concurso.
13.3. Por ocasião da convocação para preenchimento da vaga será 
exigida do candidato a documentação abaixo relacionada, relati-
va à confirmação das condições estabelecidas no presente Edital, 
sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará 
na imediata eliminação do candidato aprovado no concurso públi-
co, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição: 
13.3.1. 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida e sem data);
13.3.2. Certidão de Nascimento/Casamento;
13.3.3. Cédula de Identidade;
13.3.4. CPF;
13.3.5. Título de Eleitor;
13.3.6. Comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleito-
ral;
13.3.7. Certificado Militar;
13.3.8. Cartão ou Extrato de participação no PIS ou PASEP;
13.3.9. Comprovante de residência atualizado - conta de luz ou 
conta de telefone;
13.3.10. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, expedida 
pelo Poder Judiciário – Comarca de São Bento do Sul (original);
13.3.11. Certidão Negativa de Feitos Civis, expedida pelo Poder 
judiciário – Comarca de São Bento do Sul (original); 
13.3.12. Comprovante da escolaridade e demais habilitações exi-
gida para o cargo;
13.3.13. Carteira de Trabalho (CTPS), página da foto e anverso;
13.3.14. Laudo Médico Admissional, emitido por Junta Médica Ofi-
cial do Município atestando boa saúde física e mental para o exer-
cício das funções do cargo;
13.3.15. Declaração de não acumulatividade de cargo, função ou 
emprego público ou declaração de horário de trabalho quando 
houver acúmulo legal de cargo;
13.3.16. Declaração de bens, valores e renda, em conformidade 
com a legislação vigente;
13.3.17. Comprovante de desligamento de outro órgão público de 
qualquer período (quando houver).
13.3.18. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
13.3.19. Comprovante de filhos incapazes;
13.3.20. Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores 
de 6 anos;

13.4. A não apresentação dos documentos na conformidade deste 
Edital impedirá a formalização da nomeação.
13.5. Para a perfeita realização da nomeação serão os interessados 
informados e chamados através de carta registrada à comparecer 
na Secretaria Municipal de Administração para manifestarem seu 
interesse de ingressar nos quadros da Administração Municipal.
 13.6. Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato con-
vocado será submetido à Perícia Médica, de caráter eliminatório, 
promovida pela Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC, que 
avaliará a capacidade física e mental de acordo com a especifici-
dade do trabalho.
13.7. O candidato que, ao ser convocado para assumir a vaga do 
cargo público, recusar, desistir por escrito, ou depois de admitido, 
que deixar de entrar em atividade no prazo estipulado pela Admi-
nistração, perderá o direito decorrente de sua classificação. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.2.3. o mais idoso. 
11.3. Após a integral correção das provas, será divulgada relação 
provisória dos aprovados, incluindo ordem de classificação, sendo 
que na existência de erros quanto ao valor lançado nesta e o 
valor auferido pelo candidato, será de responsabilidade exclusiva 
do mesmo a conferência e apresentação de recurso tempestivo, 
conforme cronograma do item 3, sob pena de preclusão do seu 
direito de recorrer (reclamar). 
11.3.1. Existindo divergência entre o valor total de pontos publi-
cados na relação provisória de aprovados e a quantidade a qual o 
candidato entenda como devida, deverá o mesmo instruir recur-
so, impetrando tempestivamente, apresentando suas alegações e 
fundamentação legal, não deixando de indicar a quantidade de 
pontos que compreende como sendo correta à sua avaliação final. 
11.4. Somente após o atendimento da etapa narrada no item an-
terior, e cumprimento da data agendada no cronograma desde 
Edital, é que será divulgada a relação definitiva dos aprovados, da 
qual não caberá mais nenhuma espécie de recurso, servindo para 
homologação deste certame, que é o procedimento posterior e de 
prerrogativa exclusiva da Autoridade Pública Municipal (Prefeito).

12. DISPOSIÇÕES GERAIS DE RECURSOS
12.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias 
úteis contados da data da divulgação do fato que lhe deu origem, 
conforme cronograma de etapas. 
12.2. Haverá possibilidade de recurso quanto:
12.2.1. Edital;
12.2.2. Publicação da relação provisória de inscritos;
12.2.3. Elaboração das provas;
12.2.4. Divulgação do gabarito provisório;
12.2.5. Publicação da relação provisória de aprovados;
12.2.6. Motivo diverso (devidamente embasado na legislação per-
tinente)

12.3. O recurso deverá ser enviado a Comissão de Fiscalização do 
Concurso, que o encaminhará à entidade executora, responsável 
pela aplicação e julgamento das provas e recursos. 
12.4. O recurso deverá ser devidamente protocolado na Prefeitura 
Municipal de Campo Alegre/SC, durante seu horário de expedien-
te, contendo:
12.4.1. Nome do candidato e número da inscrição;
12.4.2. Número e tipo do documento de identificação;
12.4.3. Cargo/função para o qual se inscreveu;
12.4.4. Endereço completo e telefone de contato;
12.4.5. Fundamentação ou embasamento, com as devidas razões 
do recurso;
12.4.6. Data e assinatura. 
12.5. A entidade executora analisará o recurso, sendo o resultado 
publicado no portal  www.aguia-e.com.br.
12.6. Não serão aceitos recursos feitos através de email, fax, carta 
ou qualquer outra maneira.
12.7. Não serão conhecidos recursos interpostos fora das especifi-
cações e dos prazos estipulados neste edital.
12.8. No caso de provimento de recurso interposto dentro das 
especificações, poderá, eventualmente, ser alterada a nota/clas-
sificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação 
superior ou inferior, ou ainda ocorrer a desclassificação do candi-
dato que não obtiver a nota mínima exigida para aprovação.
12.9. Havendo alteração na classificação geral, está surtirá efeito 
quando da publicação da Relação Definitiva dos Aprovados, con-
forme cronograma previsto neste Edital.

13. DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO E 
DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
13.1. De acordo com as Leis Complementares n. 006/2002 e 
088/2012, são requisitos básicos para a investidura em cargo pú-
blico de caráter efetivo:
13.1.1. a aprovação em concurso público;
13.1.2. a prova da nacionalidade, observado o contido no art. 3º;
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1. Planejar, ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de partici-
par integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e 
ao aperfeiçoamento profissional, buscando atualização constante e uma 
prática educacional mais competente;
2. Zelar pela aprendizagem dos educandos, buscando desenvolver ativi-
dades de ensino-aprendizagem diversificadas, permitindo que os alunos 
re-elaborem os conhecimentos adquiridos e produzam novos conheci-
mentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios 
do contexto social de cada um, garantindo a liberdade de criação e o 
acesso às fontes de cultura;
3. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Escolar, elaborando seu planejamento de acordo 
com as diretrizes norteadoras;
4. Realizar a recuperação contínua de estudos com os alunos que, 
durante o processo de ensino-aprendizagem, apresentarem um menor 
rendimento no domínio do conteúdo curricular ministrado;
5. Promover avaliações globais, contínuas e permanentes, acompanhan-
do e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, 
bem como relatórios de aproveitamento;
6. Manter e fazer com que seja mantida a disciplina, em sala de aula e 
fora dela, em cooperação com a Direção;
7. Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo 
para a diminuição do índice de evasão escolar;
8. Comunicar à Direção, e ao serviço de Supervisão, a relação dos alunos 
que apresentam rendimento insuficiente, oferecendo alternativas para 
sua recuperação;
9. Criar entre os alunos um clima de bom relacionamento, empenhando-
se no cultivo de valores humanos, tais como: a solidariedade, a con-
fiança, o respeito, o amor ao próximo e a responsabilidade em todas as 
tarefas;
10. Comparecer às reuniões, conselhos de classe e outras atividades 
sempre que for convidado ou convocado, ainda que em horários e em 
datas diferentes do normal;
11. Cooperar com as decisões da Direção e demais autoridades de 
ensino;
12. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família 
e a comunidade, estabelecendo as relações necessárias com os pais, 
dando-lhes ciência da situação de seus filhos e notificando-os em tempo 
hábil sobre o rendimento escolar de cada bimestre;
13. Colaborar com a Direção e com a Secretaria Municipal de Educação, 
na organização e na execução de trabalhos complementares de caráter 
cívico, cultural, recreativo ou promocional;
14. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento demonstrando cordia-
lidade, solidariedade e respeito com as crianças, com a equipe e com a 
comunidade em geral, exercendo sua função dentro de princípios éticos, 
desenvolvendo o espírito de colaboração e iniciativa dentro e fora do 
contexto escolar;
15. Elaborar programas, projetos, planos de curso, Plano diário e anual 
atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes curriculares, 
contribuindo para o aprimoramento e qualidade do ensino;
16. Executar o trabalho docente em consonância com a Proposta Curricu-
lar da Rede Municipal de Ensino;
17. Manter-se atualizado sobre  a legislação educacional
18. Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de suas 
turmas;
19. Desenvolver atividades, tais como: estudo, pesquisa, confecção de 
materiais; com diversas estratégias para alunos com necessidades espe-
ciais como para os demais;
20. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.
Cargo: Especialista em assuntos educacionais

14.1. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos docu-
mentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião do provimento do cargo, acarretarão a nulidade da 
inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das de-
mais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
14.2. O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante 
o prazo de validade do concurso, desde que aprovado, junto à 
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC, não lhe cabendo qual-
quer reclamação caso não seja possível a mesma informá-lo da 
nomeação, por falta da citada atualização.
14.3. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabe-
lecidas neste Edital, implicará sua eliminação do concurso, a qual-
quer tempo.
14.4. Será excluído do certame o candidato que, além das demais 
hipóteses previstas neste Edital:
14.4.1. Apresentar-se após o horário estabelecido para a realiza-
ção da prova;
14.4.2. Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o 
previsto no Edital de Convocação;
14.4.3. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
14.4.4. Não apresentar um dos documentos exigidos nos termos 
deste Edital, para a realização da prova;
14.4.5. Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do 
fiscal;
14.4.6. Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo 
mínimo de 1 (uma) hora;
14.4.7. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 
utilizando-se de quaisquer equipamentos eletrônicos, livros, notas 
ou impressos não permitidos;
14.4.8. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equi-
pamento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, etc.);
14.4.9. Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
14.4.10. Não devolver integralmente o material solicitado;
14.4.11. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

14.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providên-
cia ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convo-
cação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância 
que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado.
14.6. Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, 
serão arquivados pela entidade executora do concurso público du-
rante 1 (um) ano. Após esse período poderão ser incinerados.
14.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Fisca-
lização do Concurso Público, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 
6.934/2012.
14.8. Caberá ao Chefe do Executivo (Prefeito) do Município de 
Campo Alegre/SC a homologação dos resultados do Concurso.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa ale-
gar ignorância, o presente Edital é publicado nos meios oficiais, 
nos sites www.campoalegre.sc.gov.br e www.aguia-e.com.br, e 
afixado na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC. 

Campo Alegre/SC, 16 de março de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

ANEXO I
Atribuições dos Cargos

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Cargo: Professor I a X
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08. Participar das reuniões de pais, preparação e realização dos Con-
selhos de Classe, em eventos da escola e atividades extracurriculares, 
mesmo fora do horário normal;
09. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando 
pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de 
qualidade de ensino;
10. Participar na elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico 
da escola, assim como proceder ao acompanhamento das atividades nele 
proposta;
11. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aula estabelecidas;
12.  Zelar pelo cumprimento do plano diário e anual dos docentes;
13.  Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
14.  Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas 
e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de 
ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
15. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando 
pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de 
qualidade do ensino;
16. Planejar, executar, avaliar os encaminhamentos, de forma permanen-
te, dos conselhos de classe, das reuniões pedagógicas, reuniões de pais, 
de planejamento, grupos de estudo e projetos;
17. Propiciar a discussão junto aos pais, equipe pedagógica e profes-
sores, sobre o processo ensino-aprendizagem dos alunos, visando o 
acompanhamento, discussão e encaminhamentos necessários;
18. Realizar e divulgar as referências bibliográficas e de outros materiais 
pedagógicos na área de educação, visando fundamentar, atualizar e redi-
mensionar a ação pedagógica dos profissionais na escola;
19. Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando 
fundamentação, atualização e redimensionamento da ação específica dos 
especialistas, com vistas a subsidiar uma postura de pesquisa e investiga-
ção, frente à práxis pedagógica;
20. Elaborar o relatório síntese das ações realizadas anualmente na 
unidade educativa;
21. Coordenar junto à Unidade Escolar a criação, organização e funciona-
mento das instâncias colegiadas, tais como: Conselho de Escola, A.P.P., 
Grêmio Estudantil e outros, incentivando a participação e democratização 
das decisões e das relações, na unidade escolar;
22. Coordenar junto à comunidade escolar o processo de elaboração, 
atualização do Regimento Escolar e a utilização deste, como instrumento 
de suporte pedagógico;
23. Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, 
junto com os professores e direção, visando reduzir os índices de evasão 
e repetência, qualificando o processo ensino-aprendizagem;
24. Substituir o professor na ausência do mesmo
25. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes 
à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.10. Manter-se 
firme quando necessário, sem intimidação, criando um clima de coopera-
ção na escola.

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Superior
Cargo: Agente Administrativo III

01.Desenvolver atividades de hábitos de estudo e organização;
02. Tratar de assuntos atuais e de interesse dos alunos fazendo integra-
ção junto às diversas disciplinas;
03. Orientar os professores na observação e registro do comportamento 
do aluno;  
04. Buscar alternativas para superar as causas do desajustamento e 
aproveitamento deficiente do aluno;
05. Assessorar os professores no planejamento de experiências diversifi-
cadas que permitam ao aluno;
a) Descobrir através da auto-avaliação e da execução de atividades, suas 
dificuldades e facilidades;
b) Descobrir o seu modo e ritmo de trabalho;
c) Descobrir sua forma de relacionar-se com os colegas e profissionais da 
escola;
06.Oferecer subsídios aos professores quanto a:
a) Coleta e registro de dados de alunos através de observações, questio-
nários, entrevistas, reuniões de alunos, reuniões com pais;
b) Desenvolver um trabalho de prevenção;
c) Estudo sobre o rendimento dos alunos e tarefas educativas conjuntas 
que levem ao alcance dos objetivos comuns;  
d) Avaliação dos resultados do processo ensino-aprendizagem, adequan-
do-os aos objetivos.Educacionais, assessorando e decidindo junto com o 
professor e Conselho de Classe os casos de aprovação e reprovação do 
aluno. 
07. Junto às famílias dos alunos:
a) Entrevista com os pais para troca de dados e informações acerca do 
aluno;
b) Propiciar aos pais o conhecimento de características do processo de 
desenvolvimento; psicológico da criança, bem como de suas necessida-
des e condicionamentos sociais;
c) Refletir com os pais o desempenho dos seus filhos na escola e fornecer 
as observações sobre a integração social do aluno na escola, verificando 
variáveis externas que estejam interferindo no comportamento do aluno, 
para estudar diretrizes comuns a serem adotadas;
 
d) Atendimentos individuais, sempre que for necessários para análise e 
reflexão dos problemas encontrados em situações de classe, recreios, 
desempenho escolar, pontualidade, cuidado com material de uso comum, 
relacionamento com os colegas de classes e outros alunos do Colégio, 
respeito aos professores e funcionários;  
e) Atendimento em grupo sempre que for necessário para reflexão de 
problemas citados acima ocorridas em situações de grupo. 
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1. Analisar projetos de construção, legalização e reforma de edificações, 
parcelamentos de solo e obras viárias, inclusive pontes, confrontando a 
documentação e plantas inclusas no processo com as normas e deter-
minações do Plano Diretor, Código de Obras, Legislação Municipal e as 
normas técnicas vigentes; 2. Fornecer informações para emissão de certi-
dões diversas na área de urbanismo, quando solicitadas pelos munícipes; 
3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária 
para aprovação dos planos e projetos de construção, demolição, reforma 
etc.., a fim de que atenda às normas técnicas  e regulamentos admi-
nistrativos; 4. Acompanhar e fiscalizar obras, realizar vistorias em ruas, 
servidões, edificações e demais serviços correlatos; 5. Elaborar proje-
tos e orçamentos de obras em ruas, estradas, servidões, edificações e 
demais serviços correlatos; 6. Apoiar técnicamente os demais órgãos da 
Administração Municipal quando necessário; 7. Emitir laudos de avaliação 
de terrenos e edificações, formulando pareceres técnicos para efeitos 
indenizatórios e questões correlatas; 8. Supervisionar levantamentos de 
ruas e servidões, com o objetivo de encaminhar os processos reivindican-
tes e definir propostas técnicas; 9. Orientar nas solicitações de levanta-
mentos topográficos e serviços afins, com o objetivo de melhor atender 
os pleitos; 10. Analisar e dar parecer técnico sobre a viabilidade de uso 
e ocupação do solo; 11. Desenvolver pesquisas, estudos e projetos 
nas áreas de construção civil, sistema viário e transporte coletivo; 12. 
Elaborar relatórios diversos em suas áreas de atuação; 13. Atender ao 
público em assuntos relativos a prestação de serviços da Administração 
Municipal; 14. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho 
interdisciplinar, representando a municipalidade, em assuntos vinculados 
à sua área de atuação; 15. Realizar fiscalização de obras rodoviárias, 
orientando e determinando os serviços, quando a obra for contratada 
com terceiros; 16. Encaminhar à Administração Municipal os projetos 
de parcelamento para definição de áreas verdes e sistemas viários, os 
projetos de edificação para definição de acessos e estacionamentos, e os 
que exigirem estudo específico de localização; 17. Eventualmente dirigir 
veículos, quando necessário para a execução de suas funções, desde 
que tenha habilitação necessária; 18. Alimentar o sistema do Tribunal de 
Contas referente as obras da Administração; 18. Zelar pela guarda dos 
materiais e equipamentos de trabalho; 19. Executar outras atividades 
correlatas.
Cargo: Assistente Social

1. Planejar e Coordenar trabalhos; 2. Redigir e elaborar documentos, edi-
tais, análises e outras informações administrativas, tributárias, aplicando 
a forma e terminologia adequada; 3. Executar atividades de informática 
elementares inclusive o uso de software; 4. Efetuar levantamentos, ca-
dastramentos, pesquisas e outros trabalhos, de acordo com a orientação 
de seu superior; 5.Efetuar cálculos, criar planilhas e  conferências em 
geral dentro de sua área de atuação, conforme determinação da chefia; 
6. Organizar dados, registros e arquivar documentos, classificando-os por 
matérias, ordem alfabética ou outro sistema de classificação para possi-
bilitar um controle sistemático do mesmo; 7. Realizar, segundo instruções 
recebidas, o levantamento para balancetes, inventários e balanços; 8. 
Efetuar registros contábeis de média complexidade; 9. Alimentar bancos 
de dados em computadores, através da digitação de dados e informa-
ções, conforme instruções da chefia; 10. Requisitar e distribuir materiais 
de consumo necessários ao serviço; 12. Atender ao público; 13. Elaborar 
relatórios, atendendo as normas ou exigências na área; 14. Zelar pela 
guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 15. Participar ativa-
mente das ações desenvolvidas pela Administração Municipal; 16. Geren-
ciar situações problemas; 28. Executar outras atividades correlatas.                                 
Cargo: Agente Administrativo III – Educação
17. Executar nas tarefas e programas das secretarias das escolas junta-
mente com os Diretores; 18. Organizar e manter em dia o protocolo, o 
arquivo escolar e o registro de assentamentos dos alunos, de forma a 
permitir, em qualquer época a verificação da identidade e regularidade da 
vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; 19. 
Redigir e expedir toda a correspondência oficial da unidade Escolar 20. 
Organizar e manter em dia a coletânea das Leis, regulamentos, diretri-
zes, ordens de serviço, circulares, Resoluções e demais documentos; 21. 
Coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transfe-
rência, adaptação e conclusão de curso juntamente com o Diretor; 22. 
Assinar juntamente com o Diretor quando este solicitar os documentos 
escolares que forem expedidos, inclusive os certificados; 23. Preparar 
e secretariar reuniões quando convocado pelo Diretor; 24. Conhecer a 
estrutura, compreender e viabilizar o funcionamento das unidades esco-
lares; 25. Registrar e manter atualizados os assentamentos funcionais 
dos servidores; 26. Realizar atividades de assessoramento à direção da 
unidade escolar, responder pela secretaria da unidade escolar, apoiar os 
serviços administrativos da unidade escolar, analisar, organizar, registrar 
e documentar fatos ligados à vida escolar do aluno e à vida funcional dos 
servidores; 27. Controlar e inspecionar trabalhos operacionais específicos, 
cujo exercício seja de caráter essencial à população, emitindo relatórios e 
cientificando as autoridades municipais envolvidas de todos os trabalhos 
realizados, devendo tal labor advir de convênios pré-firmados pela Admi-
nistração Municipal; 28. Executar outras atividades correlatas.                                 
Cargo: Arquiteto
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1. Executar os serviços de registro, catalogação e classificação de livros, 
folhetos, periódicos, outros materiais especiais (mapas, filmes, etc), 
utilizando sistemas específicos para armazenamento e recuperação de 
informações, colocando-as à disposição dos usuários; 2. Executar servi-
ços de indexação de jornais com matérias de interesse da Administração 
Municipal; 3. Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando ficha 
padrão para possibilitar busca e recuperação de informação; 4. Efetuar 
plano estatístico do movimento da biblioteca; 5. Atender e manter atua-
lizado o controle de pedidos e empréstimos de livros; 6. Supervisionar os 
trabalhos de encadernação, restauração de livros e demais documentos, 
prestando orientação técnica para assegurar a conservação do material 
bibliográfico; 7. Contactar com escolas, postos de saúde e demais setores 
da municipalidade, visando assegurar o encaminhamento das atividades 
de rotina, com subsídios bibliográficos ou documentais;8. Coordenar a 
realização de cursos para dinamizadores e professores, visando o uso 
adequado do acervo; 9. Manter intercâmbio de informações com pessoas 
e órgãos relacionados a área; 10. Auxiliar na promoção de concursos lite-
rários na área de educação e contribuir com as demais atividades educa-
tivas na área de saúde, meio ambiente, trânsito, ética, cidadania e outros 
temas transversais, nos termos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
– PCN, editados pelo Ministério da Educação, através de documentação 
pertinente; 11. Elaborar projetos para a criação, ampliação ou organi-
zação de bibliotecas nos diversos órgãos municipais; 12. Implementar 
métodos de disseminação da informação, visando o estímulo ao hábito 
da leitura e ao uso da comunicação técnico-científica; 13. Coordenar a 
distribuição do acervo bibliográfico, mobiliário e material de consumo 
para bibliotecas dinamizadas; 14. Zelar pela guarda dos materiais e equi-
pamentos de trabalho; 15. Executar outras atividades correlatas. 
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas na lei federal nº 
4084/62.
Cargo: Contador
1. Supervisionar técnica e administrativamente a Contabilidade Municipal 
e controlar as transações financeiras; 2. Orientar subordinados sobre 
normas ou modificações da prática contábil; 3. Fiscalizar e orientar a 
perfeita contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Muni-
cípio, seus Fundos, Autarquias e Fundações; 4. Fiscalizar o empenho de 
recursos que passam pelos cofres municipais, através de balanços anuais 
e de prestações de contas do Executivo Municipal; 5. Elaborar projetos 
e fiscalizar a execução orçamentária do Município (Plano Plurianual, LDO 
e Orçamento Anual); 6. Efetuar auditorias e perícias contábeis; informar 
processos, efetuar cálculos,  suas memórias e memoriais; 7. Efetuar as 
prestações de contas; 8. Controlar/avaliar e estudar a gestão econômica, 
financeira, patrimonial e orçamentária das entidades públicas; 9. Levan-
tar balanços e balancetes exigidos pelas normas de Direito Financeiro; 
10. Apurar e quantificar haveres e avaliação de direitos e obrigações; 11. 
Reavaliar  bens e direitos patrimoniais; 12. Informar diligências baixadas 
pelo Tribunal de Contas e atinentes à sua responsabilidade Técnico-Pro-
fissional; 13. Contribuir para o equilíbrio das contas públicas através do 
planejamento e elaboração dos programas financeiros e orçamentários, 
calculando e especificando receitas e custos durante o período conside-
rado; 14. Subsidiar a tomada de decisão em todos os níveis gerenciais, 
propiciando a adequação de projetos e programas à realidade financeira 
da Prefeitura, através da elaboração e retificação anual da proposta orça-
mentária; 15. Realizar atividades de programação orçamentária e finan-
ceira, e acompanhamento da execução de orçamento-programa, tanto 
física quanto monetariamente; 16. Analisar o custo do serviço público e 
propor medidas para sua racionalização; 17. Avaliar o desempenho das 
entidades pertencentes à Administração Municipal, elaborando relatórios 
e sugestões visando o seu aperfeiçoamento; 18. Contabilizar as opera-
ções que traduzem a situação orçamentária, financeira e patrimonial do 
Município; 19. Realizar tarefas ligadas à Contabilidade Geral; 20. Zelar 
pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 21. Executar 
tarefas correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas no Decreto-lei nº 
9295/1946.
Cargo: Enfermeiro

1. Planejar e desenvolver atividades voltadas ao atendimento das ne-
cessidades básicas do servidor público nas áreas de saúde, alimentação, 
transporte, educação, assistência, família e habitação; 2. Implementar 
formas de participação dos servidores da Administração Municipal, dentro 
de sua estrutura formal e informal; 3. Atender em nível individualizado e/
ou agrupar situações problemáticas que refletem e/ou decorrem das re-
lações do servidor com o trabalho, como: readaptação profissional, apo-
sentadoria, relacionamento profissional, alcoolismo, acidente de trabalho, 
etc; 4. Discutir e orientar os servidores sobre seus direitos e deveres, de 
forma que estes se auto determinem quanto à vida funcional; 5. Articular 
com outras Secretarias Municipais e órgãos do Município a implantação 
de projetos na área social; 6. Articular com outras instituições a troca 
de informações, realização de trabalhos conjuntos, elaboração de novas 
propostas e encaminhamento de clientela para equacionamento dos 
problemas sociais no Município; 7. Desenvolver e avaliar estudos, levan-
tamentos e pesquisas voltadas para o conhecimento da realidade social 
local; 8. Aplicar técnicas de pesquisa social para aprimorar as atividades 
de assistência social; 9. Participar na organização e realização de eventos 
populares; 10. Realizar estudos e diagnósticos dos fatos e fenômenos so-
ciais das comunidades, visando a intervenção junto às pessoas ou grupos 
afetadas pelas mesmas; 11. Repassar informações para a população so-
bre recursos institucionais existentes no Município, através de atendimen-
tos individualizados da APAE, dos grupos, postos de saúde e escolas; 12. 
Realizar atendimento à população carente, através de acompanhamento 
e encaminhamento de casos sociais, jurídicos e outros e, de prestação de 
auxílio de acordo com os recursos e critérios estabelecidos; 13. Promover 
triagem e encaminhamento de desabrigados e desassistidos à entidades 
próprias; 14. Propor e organizar trabalhos de formação profissional para 
adolescentes e adultos, considerando as ofertas no mercado de traba-
lho e os interesses da população; 15. Realizar trabalhos com crianças e 
adolescentes, nos termos da legislação específica (Estatuto da Criança e 
do Adolescente); 16. Assessorar a organização de mutirões, cooperati-
vas  outras formas associativas populares, para solução de problemas da 
população menos favorecida; 17. Supervisionar voluntários, estagiários e 
auxiliares, que contribuem na execução de trabalhos da área do Serviço 
Social; 18. Intermediar a relação do Poder Público com a comunidade, 
detectando focos de carência, a fim de garantir um atendimento eficaz; 
19. Participar de equipes interdisciplinares, assegurando um trabalho 
articulado e de acordo com as diretrizes estabelecidas; 20. Participar 
e contribuir para a consecução de programas, campanhas e outras 
atividades interinstitucionais relacionadas às ações integradas de Saúde 
e às intervenções epidemiológicas que forem assumidas pela Prefeitura 
Municipal; 21. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contri-
buir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais 
no município; 22. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sócio-econômicos para efeitos de concessão de 
benefícios definidos pelo IPRECAL, nos termos da legislação de sua cons-
tituição; 23. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
24. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas na lei federal nº 
8662/93.
Cargo: Bibliotecário
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1. Analisar projetos de construção, legalização e reforma de edificações, 
parcelamentos de solo e obras viárias, inclusive pontes, confrontando a 
documentação e plantas inclusas no processo com as normas e deter-
minações do Plano Diretor, Código de Obras, Legislação Municipal e as 
normas técnicas vigentes; 2. Fornecer informações para emissão de certi-
dões diversas na área de urbanismo, quando solicitadas pelos munícipes; 
3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária 
para aprovação dos planos e projetos de construção, demolição, reforma 
etc.., afim de que atenda às normas técnicas  e regulamentos adminis-
trativos; 4. Acompanhar e fiscalizar obras, realizar vistorias em ruas, 
servidões, edificações e demais serviços correlatos; 5. Elaborar proje-
tos e orçamentos de obras em ruas, estradas, servidões, edificações e 
demais serviços correlatos; 6. Apoiar técnicamente os demais órgãos da 
Administração Municipal quando necessário; 7. Emitir laudos de avaliação 
de terrenos e edificações, formulando pareceres técnicos para efeitos 
indenizatórios e questões correlatas; 8. Supervisionar levantamentos de 
ruas e servidões, com o objetivo de encaminhar os processos reivindican-
tes e definir propostas técnicas; 9. Orientar nas solicitações de levanta-
mentos topográficos e serviços afins, com o objetivo de melhor atender 
os pleitos; 10. Analisar e dar parecer técnico sobre a viabilidade de uso 
e ocupação do solo; 11. Desenvolver pesquisas, estudos e projetos 
nas áreas de construção civil, sistema viário e transporte coletivo; 12. 
Elaborar relatórios diversos em suas áreas de atuação; 13. Atender ao 
público em assuntos relativos a prestação de serviços da Administração 
Municipal; 14. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho 
interdisciplinar, representando a municipalidade, em assuntos vinculados 
à sua área de atuação; 15. Realizar fiscalização de obras rodoviárias, 
orientando e determinando os serviços, quando a obra for contratada 
com terceiros; 16. Encaminhar à Administração Municipal os projetos 
de parcelamento para definição de áreas verdes e sistemas viários, os 
projetos de edificação para definição de acessos e estacionamentos, e 
os que exigirem estudo específico de localização; 17. Zelar pela guarda 
dos materiais e equipamentos de trabalho;18. Executar outras atividades 
correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas na lei federal  nº 
5194/66
Cargo: Farmacêutico
1. Desempenhar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas 
magistrais e farmacopéicas, à unidades de saúde da Administração 
Municipal; 2. Assinar a responsabilidade técnica pela Farmácia Munici-
pal; 3.Auxiliar os detentores dos cargos de fiscal de Vigilância Sanitária 
na prestação de seus serviços quando da fiscalização de entidades que 
operam com fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou 
de natureza farmacêutica; 4. Elaborar laudos técnicos e a realização de 
perícias técnicas na área de formação quando solicitado pela Administra-
ção Municipal; 5. Assessorar a Administração Municipal no desempenho 
e na construção de unidades laboratoriais setores em que se prepare ou 
fabrique produtos biológicos, soros, vacinas imunotrápicos entre outros 
para o uso humano e veterinário; 6. Auxiliar quando solicitado o detentor 
de cargo de Médico Veterinário; 7. Auxiliar no tratamento/controle de 
qualidade das águas de consumo humano no Município; 8. Elaborar 
levantamento estatístico sobre os medicamentos utilizados no Município; 
9.Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemáti-
co de danos que possam ser causados pela má utilização de medicamen-
tos ; 10.Participar de estudos e elaboração de projetos para utilização 
pela comunidade de produtos fitoterápicos; 11. Executar consultoria, 
auditoria e emissão de pareceres sobre a matéria de Farmácia quando 
solicitadas pela Administração Municipal; 12. Realizar periódicamente 
avaliação das ações de saúde implantadas na região, com a participação 
das equipes locais e regionais de saúde. 13. Colaborar com as atividades 
executados pelo Programa Saúde na Família; 14. Atender as normas 
de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 15. Zelar pela guarda, 
conservação e limpeza dos materiais/equipamentos de trabalho; 16. 
Executar outras atividades correlatas.
Cargo: Fisioterapeuta

1. Efetuar levantamento e diagnóstico, junto às equipes de saúde, 
essenciais ao planejamento de ações de Saúde Pública; 2. Estabelecer 
objetivos e metas para os serviços de saúde;3. Promover o fortaleci-
mento e a integração da equipe de saúde da unidade local e desta com 
a comunidade; 4 Organizar sistema adequado de registro de atividade 
junto aos postos de saúde, recebendo e assegurando o encaminhamento 
de dados de interesse aos órgãos competentes e promover orientação 
sobre a importância do registro de dados do pessoal técnico e auxiliar 
de enfermagem em especial; 5.Implementar as ações de saúde púbica 
de acordo com as Ações Integradas de Saúde e as diretrizes municipais 
de saúde, em especial aquelas relacionadas ao plano de enfermagem, 
e participar das atividades programáticas intrainstitucionais e interins-
titucionais; 6. Elaborar estudos, que visem o aperfeiçoamento contínuo 
das atividades de enfermagem; 7. Realizar supervisão periódica das 
ações de saúde pertinentes à enfermagem, acompanhando e orientando 
a execução de atividades a nível local, nas atividades de consulta de 
enfermagem e consulta pré-natal; 8. Atender, em especial, crianças de 
0 à 5 anos de idade, identificando e acompanhando grupos de riscos e 
fazendo visitas domiciliares; 9. Supervisionar as atividades de imunização 
provendo as necessidades de serviço de modo a garantir a ampliação de 
cobertura vacinal; 10. Contribuir ativamente para a implementação das 
atividades de vigilância epidemiológica de doenças infecto-contagiosas 
e de vigilância epidemiológica nutricional; 11. Participar das atividades 
desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à ações de 
saneamento e de proteção e recuperação do meio ambiente; 12. Garantir 
as ações de promoção da saúde da mulher e da criança junto à popu-
lação, de acordo com as diretrizes do Sistema Municipal de Saúde; 13. 
Realizar periodicamente avaliação das ações de saúde implantadas na re-
gião, com a participação das equipes locais e regionais de saúde; 14. Par-
ticipar e contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras 
atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde 
e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pelo Município; 
15. Executar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem, quando solicitado pelas entidades da Administração Munici-
pal; 16. Prestar consulta de enfermagem e fazer prescrição de assistência 
de enfermagem, inclusive efetuando cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados 
e capacidade de tomar decisões imediatas; 17. Prescrever medicamentos 
previamente estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina 
aprovada pela instituição de saúde; 18. Prestar assistência de enferma-
gem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido, inclusive 
prestando assistências obstétrica, em situação de emergência; 19. 
Participar de programas e nas atividades de assistências integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários 
e de alto risco; 20. Participar na elaboração de medidas de prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes 
durante a assistência de enfermagem; 21. Cumprir e fazer cumprir todos 
os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem (Resolução COFEN nº 160); 22. Desenvolver, quando designado, 
todas as atribuições de enfermagem vinculadas ao Programa de Saúde 
da Família; 23. Como integrante da equipe de saúde:
a) prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pú-
blica e em rotina aprovada pelos órgãos de saúde; b) assistir a gestante, 
parturiente e puérpera; c) prover a execução do parto sem distocia; d) 
acompanhar a evolução do trabalho de parto; e) participar em projetos 
de construção ou reforma de unidades de saúde;
24. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
25. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamen-
tos de trabalho; 26. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas na lei federal  º 
7498/86
Cargo: Engenheiro – Função Engenheiro Civil
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1.Realizar consultas médicas, para diagnóstico de doenças e incapaci-
dades na população; 2. Analisar, interpretar e solicitar exames para o 
perfeito diagnóstico de doenças e incapacidades; 3. Realizar pequenas 
cirurgias a nível ambulatorial; 4. Emitir atestados médicos; 5. Realizar 
colposcopia; 6. Realizar atendimento médico aos servidores e a seu 
dependentes; 7. Promover o fortalecimento e a integração da equipe de 
saúde de unidade local e desta com a comunidade;  8. Participar das 
atividades desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à 
ações de desenvolvimento do físico e prevenção de doenças; 9. Partici-
par e contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras 
atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde 
e Fisioterapia; 10. Desenvolver suas atividades profissionais no Programa 
de Saúde da Família, coordenando a equipe e realizando as atribuições 
definidas no convênio firmado com Governo Federal. 11. Atender as nor-
mas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 12. Zelar pela guarda 
de materiais e equipamentos de trabalho; 13. Executar outras atividades 
correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas no Regulamento 
a que se refere a Lei Federal  nº 3268/57.
Cargo: Médico III – Função Médico Ginecologista
1. Realizar consultas em áreas médicas, para diagnóstico de doenças e 
incapacidades na população; 2. Analisar, interpretar e solicitar exames 
para o perfeito diagnóstico de doenças e incapacidades; 3. Realizar 
pequenas cirurgias a nível ambulatorial; 4. Emitir atestados médicos; 5. 
Realizar colposcopia; 6. Realizar atendimento médico aos servidores e a 
seu dependentes;7. Promover o fortalecimento e a integração da equipe 
de saúde de unidade local e desta com a comunidade; 8. Participar das 
atividades desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à 
ações de desenvolvimento do físico e prevenção de doenças; 9. Participar 
e contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras ati-
vidades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde e 
Fisioterapia; 10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho; 11. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Regulamento 
a que se refere à Lei Federal nº 3268/57.
Cargo: Médico III – Função Médico Pediatra
1. Realizar consultas em áreas médicas, para diagnóstico de doenças e 
incapacidades na população; 2. Analisar, interpretar e solicitar exames 
para o perfeito diagnóstico de doenças e incapacidades; 3. Realizar 
pequenas cirurgias a nível ambulatorial; 4. Emitir atestados médicos; 5. 
Realizar colposcopia; 6. Realizar atendimento médico aos servidores e a 
seu dependentes; 7. Promover o fortalecimento e a integração da equipe 
de saúde de unidade local e desta com a comunidade;8. Participar das 
atividades desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à 
ações de desenvolvimento do físico e prevenção de doenças; 9. Participar 
e contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras ati-
vidades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde e 
Fisioterapia; 10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho; 11. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Regulamento 
a que se refere à Lei Federal nº 3268/57.
Cargo: Médico IV – Função Médico Plantonista

1.Planejar e desenvolver atividades voltadas ao atendimento da comu-
nidade afim de executar métodos e técnicas fisioterapêuticas com a 
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física; 2. 
Atender em nível individualizado e/ou agrupar situações problemáticas 
que refletem e/ou decorrem das relações de incapacidade física, parcial 
ou total; 3. Articular com outras Secretarias Municipais e outros órgãos 
do Município a implantação de projetos na área de Fisioterapia, em 
especial com crianças e idosos; 4. Participar da equipe de orientação e 
planejamento escolar, inserindo nas unidades escolares aspectos pre-
ventivos ligados a assuntos de Fisioterapia, inclusive da APAE, caso haja 
convênio firmado pela municipalidade com esta entidade; 7. Promover 
o fortalecimento e a integração da equipe de saúde de unidade local e 
desta com a comunidade; 8. Participar das atividades desenvolvidas pela 
municipalidade no sentido de promoção à ações de desenvolvimento do 
físico e prevenção de doenças, tais como a osteoporose; 9. Participar e 
contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras ativi-
dades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde e 
Fisioterapia; 10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho; 11. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas.
Observar, as atribuições e disposições contidas no Decreto-Lei federal nº 
938/69.
Cargo: Fonoaudiólogo
1.Planejar e desenvolver atividades voltadas ao atendimento de proble-
mas de comunicação escrita e oral, voz e audição do servidor público; 2. 
Atender em nível individualizado e/ou agrupar situações problemáticas 
que refletem e/ou decorrem das relações de má utilização da voz, na 
comunidade em geral; 3. Articular com outras Secretarias Municipais 
e outros órgãos do Município a implantação de projetos na área de 
Fonoaudióloga; 4. Desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere 
à área da comunicação escrita e oral, voz e audição; 5. Realizar terapia 
fonoaudiológica dos problemas de  comunicação escrita e oral, voz e 
audição, da população em geral; 6. Participar da equipe de orientação 
e planejamento escolar, inserindo nas unidades escolares aspectos 
preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos, inclusive da APAE, caso 
haja convênio firmado pela municipalidade com esta entidade; 7. Dar 
pareceres fonoaudiológicos, na área de comunicação escrita e oral, voz e 
audição; 8. Promover o fortalecimento e a integração da equipe de saúde 
de unidade local e desta com a comunidade; 9. Participar das atividades 
desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à ações de 
saneamento e higiene bucal; 15. Participar e contribuir para a consecu-
ção de Programas, Campanhas e outras atividades interinstitucionais rela-
cionadas às Ações Integradas de Saúde e Fonoaudiológica; 16. Atender 
as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 17.Zelar pela 
guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 18.Executar outras 
atividades correlatas.
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas na lei federal nº 
6965/81.
Cargo: Médico I
1.Realizar consultas médicas, para diagnóstico de doenças e incapaci-
dades na população; 2. Analisar, interpretar e solicitar exames para o 
perfeito diagnóstico de doenças e incapacidades; 3. Realizar pequenas 
cirurgias a nível ambulatorial; 4. Emitir atestados médicos; 5. Realizar 
colposcopia; 6. Realizar atendimento médico aos servidores e a seu 
dependentes; 7. Promover o fortalecimento e a integração da equipe de 
saúde de unidade local e desta com a comunidade;  8. Participar das 
atividades desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à 
ações de desenvolvimento do físico e prevenção de doenças; 9. Participar 
e contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras ati-
vidades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde e 
Fisioterapia; 10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho; 11. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas no Regulamento 
a que se refere a Lei Federal  nº 3268/57.
Cargo: Médico II
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1. Efetuar levantamentos e diagnósticos, junto às equipes locais de saú-
de, das unidades da região correspondente, essenciais ao planejamento, 
estabelecendo objetivos e metas para o serviço de saúde, especialmente 
no que se refere as atividades inerentes à alimentação e nutrição; 2.Pres-
tar atendimento ambulatorial de dietoterapia  à população, garantindo o 
registro das consultas e elaborando os movimentos referentes as estas 
consultas; 3.Implementar as ações de saúde pública, de acordo com as 
diretrizes municipais de saúde, e participar das atividades programáticas 
intrainstitucionais e interinstitucionais; 4.Elaborar, junto aos profissionais 
de saúde local, regional de central, estudos e padronização relativas 
as atividades de nutrição e alimentação, buscando o aperfeiçoamento 
contínuo dos manuais de condutas dos serviços municipais de saúde; 
5.Coordenar e supervisionar os Programas de Suplementação Alimentar 
(PSA), implantados na rede de saúde, articulando-se com as demais 
Instituições envolvidas no programa, segundo as diretrizes municipais de 
saúde; 6.Administrar o PSA, prestando contas do consumo de alimen-
tos do número de beneficiários,  dos desligamentos, etc., às demais 
entidades envolvidas no programa; 7.Garantir as ações de promoção 
da saúde da mulher e da criança junto à população de acordo com as 
diretrizes municipais de saúde; 8.Participar de projetos de pesquisas 
que envolvam a ciência da Nutrição; 9.Emitir Parecer Técnico, quando 
solicitado,  em assuntos relacionados à área de alimentação e nutrição; 
10.Promover orientações junto aos órgãos municipais quanto à escolha, 
aquisição e estocagem de alimentos, bem como quanto à preparação, 
higiene de conservação dos mesmos; 11.Inspecionar, junto aos órgãos 
que preparam merendas e alimentos, o processamento dos mesmos, os 
equipamentos utilizados na sua elaboração e a qualidade dos insumos e 
ingredientes utilizados; 12.Elaborar dietas para programas de merenda 
ou suplemento alimentar e assemelhados e inspecionar o seu cumpri-
mento; 13.Elaborar e desenvolver o treinamento de pessoal encarregado 
de preparar merendas e alimentos, observando o nível de rendimento, 
habilidade e higiene; 14.Disseminar técnicas de nutrição e alimentação, 
através de cursos, palestras e outros eventos assemelhados; 15.Estudar 
os hábitos alimentares e o estudo nutricional da população, propondo 
medidas que visem a erradicação da desnutrição e deficiência alimentar; 
16. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamen-
tos de trabalho; 17. Executar outras atividades correlatas.                                      
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Decreto fede-
ral nº 84.444/80.
Cargo: Odontólogo I

1.Acolher, reconhecer e diagnosticar medidas terapêuticas  para tra-
tamento e ou controle das diversas patologias como urgências cardio 
respiratória, do sistema nervoso central, gastrintestinais, genito-urinár
ias,endocrinológicas,hematológicas, vasculares, otorrinolaringológicas, 
oftalmológicas, em saúde mental,traumáticas e gineco obstétricas de 
acordo com as instruções e protocolos relativos  a cada tipo de patologia, 
2. Conhecer e realizar manejo de equipamentos; 3. Conhecer soluções e 
medicamentos; 4. Responsabilizar se pelo encaminhamento adequado do 
paciente, quando a patologia apresentada exigir recursos terapêuticos  e 
ou diagnósticos inexistentes na unidade; 5. Conhecer o sistema de saúde 
e a rede hierarquizada de assistência; 6. Atender as normas de Medicina, 
Higiene e Segurança do Trabalho; 7. Zelar pela guarda de materiais e 
equipamentos de trabalho; 8. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas no Regulamento 
a que se refere à Lei Federal  nº 3268/57.
Cargo: Médico Veterinário
1. Tratar animais lesados ou doentes, realizando tratamento clínico 
e cirúrgico; 2. Diagnosticar doenças e anomalidades em produtos de 
origem animal; 3. Orientar a população quanto à prevenção  e controle 
de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias de animais, através de 
difusão e aplicação de métodos profiláticos e terapêuticos; 4. Elaborar 
relatórios e emitir pareceres técnicos referentes à sua especialidade; 5. 
Prestar assessoramento quanto as necessidades de alimentação e “ha-
bitat” de animais e demais espécies zoológicas; 6. Pesquisar e orientar a 
preservação da fauna; 7. Elaborar e supervisionar programas de defesa 
sanitária; 8. Efetuar o controle sanitário de produtos de origem animal 
em indústrias e locais de comércio; 9. Elaborar receituários e executar 
a aplicação de medicamentos; 10. Prestar atendimento à programas de 
vigilância sanitária animal, através de visitas e orientações à criadores 
pecuaristas; 11. Efetuar palestras e treinamentos de orientação à comu-
nidade; 12. Acompanhar e auxiliar o Serviço de Agricultura e Agropecu-
ária em projetos de incentivo à produção animal; 13. Realizar trabalhos 
nas áreas de ginecologia, obstetrícia, andrologia e inseminação artificial 
em animais; 14. Realizar estudos e aplicar medidas de saúde pública no 
tocante a doenças de animais transmissíveis à comunidade; 15. Assumir 
a responsabilidade técnica e orientar os produtores quanto a preparação 
de rações para animais e a sua fiscalização; 16. Formular planos estatísti-
cos e econômicos sobre produção Agropecuária do Município; 17. Elabo-
rar projetos ligados a sua área para incremento de recursos financeiros 
advindos do Estado e da União; 18. Zelar pela guarda, conservação e 
limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 19. Executar tarefas 
correlatas.                       
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas no Decreto fede-
ral nº 64704/69.
Cargo: Nutricionista
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Cargo: Psicólogo
1. Realizar entrevistas psicológicas com o objetivo de seleção ou rema-
nejamento de servidores inclusive os de caráter temporário; 2. Elaborar 
e implantar programas e projetos de treinamento de desenvolvimento de 
pessoal; 3. Acompanhar os treinandos nos cursos e avaliar os resulta-
dos dos treinamentos dos servidores; 4. Aplicar métodos e técnicas da 
psicologia do trabalho, para possibilitar o ajustamento do servidor no 
trabalho; 5. Participar da elaboração e aplicação de testes de seleção, de 
acordo com a função do cargo a ser preenchido; 6. Prestar assistência 
psicológica nas unidades de ensino municipal, inclusive APAE, fornecendo 
subsídios técnicos para orientação do processo ensino-aprendizagem; 7. 
Orientar e assistir aos professores e auxiliares de sala, quanto a sua pos-
tura diante das crianças com problemas emocionais e/ou psicomotores; 
8. Sistematizar com a colaboração do professor o processo de acompa-
nhamento dos alunos em todos os aspectos de seu desenvolvimento; 
9. Informar os pais sobre a ação educativa da escola para que possam 
acompanhar com mais segurança os aspectos psico-pedagógicos da 
educação de seus filhos; 10. Contribuir para o funcionamento da equipe 
multiprofissional da área da saúde, com estudos e trabalhos grupais, 
com o enfoque psicológico das perturbações da saúde; 11. Orientar no 
atendimento aos casos de perturbações psíquicas, nas ações de preven-
ção às doenças e perturbações mentais e nas ações de promoção da 
saúde mental; 12. Orientar as ações de reabilitação e ressocialização dos 
doentes e perturbados mentais, principalmente os egressos de hospitais 
psiquiátricos; 13. Participar na realização de diagnóstico de comunidade; 
14. Participar de estudos de técnicas psicoterápicas alternativas; 15. 
Participar de estudos relativos a utilização de ervas medicinais; 16. As-
sessorar tecnicamente as diversas áreas da municipalidade em quentões 
psicológicas; 17. Realizar estudos psicológicos de interesse dos diversos 
órgãos da municipalidade; 18. Participar de Estudos de Técnicas Grupais; 
19. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamen-
tos de trabalho; 20. Executar outras atividades correlatas.                                  
Cargo: Terapeuta Ocupacional
1.Planejar e desenvolver atividades voltadas ao atendimento da comuni-
dade afim de executar métodos e técnicas terapêuticas com a finalidade 
de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental; 2. Atender 
em nível individualizado e/ou agrupar situações problemáticas que 
refletem e/ou decorrem das relações de incapacidade mental, parcial ou 
total; 3. Articular com outras Secretarias Municipais e outros órgãos do 
Município a implantação de projetos na área de Terapia Ocupacional, em 
especial com crianças e idosos; 4. Participar da equipe de orientação e 
planejamento escolar, inserindo nas unidades escolares aspectos preven-
tivos ligados a assuntos de Terapia Ocupacional, inclusive da APAE, caso 
haja convênio firmado pela municipalidade com esta entidade; 7. Promo-
ver o fortalecimento e a integração da equipe de saúde de unidade local 
e desta com a comunidade; 8. Participar das atividades desenvolvidas 
pela municipalidade no sentido de promoção à ações de desenvolvimento 
do raciocínio e da mente;; 9. Participar e contribuir para a consecução de 
Programas, Campanhas e outras atividades interinstitucionais relaciona-
das às Ações Integradas de Saúde e Terapia Ocupacional; 10. Atender 
as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 11. Zelar pela 
guarda de materiais e equipamentos de trabalho;12. Executar outras 
atividades correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas no Decreto-Lei 
Federal nº 938/69

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Técnico
Cargo: Instrutor de Informática

1.Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhe-
cimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação, 
nos termos da Lei n.º 5.081 de 24 de agosto de 1966;
2. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e 
externo indicadas em Odontologia; 3. Atestar, no setor de sua atividade 
profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de 
faltas ao trabalho, publico ou privado; 4. Proceder à perícia odonto-legal 
em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa, quando de-
vidamente requisitado, pela Administração Municipal; 5. Aplicar anestesia 
local e truncular; 6. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso 
de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; 
7. Utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de 
necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça; 8. Realizar exame 
bucal, e quando for o caso restaurações, tartarectomia e extração de 
dentes; 8. Efetuar aplicação de flúor e bochecho fluorado; 9. Realizar pe-
quenas cirurgias; 10. Orientar a comunidade sobre a escovação dos den-
tes e higiene bucal básica; 11.Elaborar estudos, que visem o aperfeiçoa-
mento contínuo das atividades de Odontologia; 12. Executar consultoria, 
auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Odontologia, quando 
requisitado pela Administração Municipal; 13. Promover o fortalecimento 
e a integração da equipe de saúde de unidade local e desta com a comu-
nidade; 14. Participar das atividades desenvolvidas pela municipalidade 
no sentido de promoção à ações de saneamento e higiene bucal; 15. Par-
ticipar e contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras 
atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde 
e Odontologia; 16. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança 
do Trabalho; 17. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais 
e equipamentos de trabalho; 18. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto as atribuições as disposições contidas na lei federal nº 
5081/66.
Cargo: Odontólogo II
1.Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de 
conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-gradua-
ção, nos termos da Lei n.º 5.081 de 24 de agosto de 1966; 2. Prescrever 
e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas 
em Odontologia; 3. Atestar, no setor de sua atividade profissional, esta-
dos mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao trabalho, 
publico ou privado; 4. Proceder à perícia odonto-legal em foro civil, crimi-
nal, trabalhista e em sede administrativa, quando devidamente requisita-
do pela Administração Municipal; 5. Aplicar anestesia local e truncular; 6. 
Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves 
que comprometam a vida e a saúde do paciente; 7. Utilizar, no exercício 
da função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as vias de aces-
so do pescoço e da cabeça; 8. Realizar exame bucal, e quando for o caso 
restaurações, tartarectomia e extração de dentes; 8. Efetuar aplicação de 
flúor e bochecho fluorado; 9. Realizar pequenas cirurgias; 10. Orientar a 
comunidade sobre a escovação dos dentes e higiene bucal básica; 11.Ela-
borar estudos, que visem o aperfeiçoamento contínuo das atividades de 
Odontologia; 12. Executar consultoria, auditoria e emissão de parecer 
sobre matéria de Odontologia quando requisitado pela Administração Mu-
nicipal; 13. Promover o fortalecimento e a integração da equipe de saúde 
de unidade local e desta com a comunidade; 14. Participar das atividades 
desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à ações de 
saneamento e higiene bucal; 15. Participar e contribuir para a conse-
cução de Programas, Campanhas e outras atividades interinstitucionais 
relacionadas às Ações Integradas de Saúde e Odontologia; 16. Atender 
as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 17. Desenvol-
ver suas atividades profissionais no Programa de Saúde da Família Bucal, 
coordenando a equipe e atendendo plenamente o convênio instituído 
com o Governo Federal; 18. Realizar periodicamente avaliação das ações 
de saúde odontológica, implantadas na região, com a participação das 
equipes locais e regionais de saúde; 19. Realizar, como convidado, pales-
tras em escolas, unidades educacionais, disseminando informações sobre 
higiene bucal básica; 20. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 
materiais e equipamentos de trabalho;
21. Executar outras atividades correlatas.
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas na lei federal nº 
5081/66.
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1. Realizar as atividades relativas à Tesouraria e controlar as transações 
financeiras; inclusive quando designado emitir e assinar cheques; 2. 
Realizar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Mu-
nicípio, seus Fundos, Autarquias e Fundações; 3. Realizar o empenho de 
recursos que passam pelos cofres municipais, através de balanços anuais 
e de prestações de contas do Executivo Municipal; 4. Elaborar projetos e 
fiscalizar a execução orçamentária do Município (Plano Plurianual, LDO e 
Orçamento Anual); 5. Informar processos, efetuar cálculos, suas memó-
rias e memoriais; 6. Efetuar as prestações de contas; 7. Controlar/avaliar 
e estudar a gestão econômica, financeira, patrimonial e orçamentária 
das entidades públicas; 8. Levantar balanços e balancetes exigidos pelas 
normas de Direito Financeiro; 9. Apurar e quantificar haveres e avaliação 
de direitos e obrigações; 10. Reavaliar bens e direitos patrimoniais; 11. 
Informar diligências baixadas pelo Tribunal de Contas e atinentes à sua 
responsabilidade Técnico-Profissional; 12. Subsidiar a tomada de decisão 
em todos os níveis gerenciais, propiciando a adequação de projetos e 
programas à realidade financeira da Prefeitura, através da elaboração e 
retificação anual da proposta orçamentária; 13. Realizar atividades de 
programação orçamentária e financeira, e acompanhamento da execução 
de orçamento-programa, tanto física quanto monetariamente; 14. Con-
tabilizar as operações que traduzem a situação orçamentária, financeira 
e patrimonial do Município; 15. Realizar tarefas ligadas à Contabilidade 
Geral; 16. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
17. Executar tarefas correlatas.
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Decreto-lei nº 
9295/1946.
Cargo: Técnico em Nível Médio – Função Técnico Agrícola
1. Planejar, executar e orientar projetos que tornem as propriedades 
rurais do Município economicamente viáveis; 2. Gerenciar processos de 
industrialização, orientando os colonos na redução de custos e maximiza-
ção da qualidade; 3. Atualizar os proprietários rurais no desenvolvimento 
de novas tecnologias alternativas para o aproveitamento de produtos 
e subprodutos agropecuários; 4. Auxiliar a Vigilância Sanitária Munici-
pal na inspeção e controle de qualidade dos alimentos; 5. Orientar os 
produtores nas mais diversas atividades realizadas nas propriedades 
rurais, visando sempre o aprimoramento das tecnologias e o respeito ao 
meio ambiente; 6. Participar de atividades educacionais ligadas ao Meio 
Ambiente; 7. Planejar, realizar e coordenar projetos de ornamentação 
dos jardins, praças e logradouros do Município; 8. Realizar estudos para 
implementação de viveiro de mudas Municipal; 9. Difundir as ações 
no Município para a qualidade do serviço agropecuário; 10. Executar 
atividades operacionais para educação do lixo seletivo; 11. Acompanhar 
a e auxiliar o profissional detentor do cargo de Médico Veterinário em 
projetos de incentivo à produção animal; 12. Realizar trabalhos nas áreas 
de inseminação artificial em animais; 13. Orientar a comunidade sobre as 
medidas de saúde pública no tocante a doença de animais transmissíveis; 
14. Orientar os pequenos produtores quanto a preparação de rações para 
animais e a sua fiscalização; 15. Coletar informações para a formulação 
de quadros estatísticos e econômicos sobre a produção agropecuária do 
Município;16.Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e 
equipamentos de trabalho; 17. Executar tarefas correlatas.
Cargo: Técnico em Nível Médio – Função Técnico em Enfermagem

1. Manter os equipamentos de informática em condições de uso; 2. 
Passar conhecimentos de informática para os alunos da rede Municipal de 
Ensino e interessados da Comunidade em geral; 3 . Ser responsável pelas 
estações de rede dos Telecentros de Informática; 4. Responsabilizar-se 
pela elaboração, distribuição e segurança de trabalho dos usuários; 5. 
Realizar a manutenção geral de uso dos sistemas adotados pela Secreta-
ria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 6. Preparar backup’s, 
treinar os professores da rede Municipal de Ensino repassando conheci-
mentos dos softwares específicos tais como: Windonw XP, Vista, Office 
XP 2007, Open Office e Broffice Linux; 7. Proceder tarefas de rotina de 
digitação; 8. Operar computadores, observando e controlando seu fun-
cionamento para processar os programas elaborados; 9.  Analisar, antes 
do processamento, o programa a ser executado, estudando as indicações 
e instalações do sistema determinado; 10. Identificar erros e adotar as 
medidas prescritas para corrigí-los ou reportá – los ao responsável; 11. 
Zelar pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipa-
mentos de trabalho;
12. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
13. Executar outras atividades correlatas.
Cargo: Técnico em Edificações
Realizar estudos no local das obras, procedendo a medições, analisando 
amostras de solo e efetuando cálculos para auxiliar a preparação de 
plantas e especificações destinadas a construção, reparo e conservação 
de edifícios e outras obras de engenharia civil; 2. Executar esboços e 
desenhos técnicos estruturais; 3. Preparar estimativas detalhadas sobre 
quantidade e custo de mão-de-obra, efetuando cálculos referentes a 
materiais, pessoal e serviços; 4. Promover a inspeção dos materiais, esta-
belecendo testes a serem realizados, de acordo com as especificações e 
o emprego de cada material para controlar a qualidade e observância das 
especificações; 5. Executar levantamentos e pesquisas, coleta de dados 
e registro de observações relativas a solos, construções, equipamentos, 
aparelhos, materiais e instalações em geral; 6. Identificar problemas que 
surjam, aplicando conhecimentos teóricos e práticos sobre construção, 
instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, para assegurar o desenvol-
vimento dos trabalhos; 7. Emitir relatório periódico sobre suas atividades 
e manter a chefia permanentemente informada a respeito de irregulari-
dades encontradas; 8. Auxiliar o fornecimento de informações para emis-
são de Certidões diversas na área do urbanismo quando solicitado pelos 
Munícipes; 9. Auxiliar na elaboração de Projetos e Orçamentos de obras, 
ruas, estradas e servidões e demais serviços correlatos; 10. Auxiliar na 
fiscalização de obras, realizar vistorias em ruas, servidões e demais servi-
ços correlatos; 11. Auxiliar os ocupantes do cargo de Fiscal de Obras na 
consecução de suas atividades; 12. Elaborar relatórios diversos em suas 
áreas de atuação; 13. Executar alinhamento e a medições de ruas e ser-
vidões; 14. Levantar dados para o setor de cadastramento tributário para 
a perfeita execução de serviços de engenharia; 15. Coletar dados para 
elaboração de Mapas e desenvolver croquis; 16. Supervisionar levanta-
mentos de ruas e servidões, com o objetivo de encaminhar os processos 
reivindicantes e definir propostas técnicas; 17. Executar serviços de 
numeração de prédios; 18. Executar o parecer técnico emitido pelo ocu-
pante detentor do cargo de Engenheiro sobre a viabilidade de uso e ocu-
pação do solo; 19. Executar e Controlar Alinhamento em Sepulturas no 
Cemitério Municipal; 20. Executar levantamentos da superfície e subsolo 
da terra, da sua topografia natural e de obras existentes determinando, 
o perfil, a localização, as dimensões exatas e a configuração de terre-
nos, campos e estradas, para fornecer os dados básicos necessários aos 
trabalhos de construção; 21. Analisar e elaborar mapas, estudando-os e 
calculando medições a serem efetuadas, a fim de preparar esquemas de 
levantamento topográficos; 22. Efetuar o reconhecimento básico da área 
programada, analisando as características do terreno, a fim de definir as 
vias de melhor acesso; 23. Realizar levantamento de área demarcada, 
posicionando e manejando aparelhos de medição, para determinar alti-
tudes, distâncias, ângulos e outras características; 24. Efetuar registros e 
cálculos, anotando valores lidos e analisando-os posteriormente, a fim de 
confirmar sua precisão; 25. Zelar pela guarda de materiais e equipamen-
tos de trabalho; 26. Executar outras atividades correlatas.
Cargo: Técnico em Nível Médio – Função Técnico em Contabilidade
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1. Fiscalizar o cumprimento da obrigação principal e das obrigações 
acessórias em relação ao ISS, IPTU, ITBI, contribuição de melhoria, 
taxas instituídas pelo Município em razão do exercício do poder de polícia 
municipal ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos 
e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos a sua disposição, e 
quaisquer outros tributos ou contribuições, existentes ou que venham a 
ser instituídas em favor do Município, podendo para tanto: a) exercer a 
fiscalização sobre todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou 
não, inclusive sobre os responsáveis tributários e as que gozem de imu-
nidade tributária ou de isenção de caráter pessoal; b) proceder ao exame 
e verificação de mercadorias, livros fiscais e contábeis, notas fiscais de 
serviço, notas ficais, comprovantes de recolhimento de tributos, arquivos 
físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, papéis 
e efeitos comerciais ou fiscais, de  quaisquer pessoas, em especial con-
tribuintes e responsáveis tributários, e demais documentos necessários à 
fiscalização dos tributos municipais; c) apreender livros, arquivos físicos 
ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, documentos, 
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, mercadorias, podendo também 
nomear depositário do que for apreendido; d) proceder à constituição do 
crédito tributário do Município, quando o mesmo deva ser constituído de 
ofício; e) decidir quanto aos pedidos de crédito Tributário do Município, 
quando o mesmo deva ser constituído de ofício; f) intimar o contribuinte 
ou responsável tributário a apresentar, perante a repartição fazendária, 
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, bem 
como informações ou comunicações, verbais ou escritas, de interesse 
da Administração Tributária; g) intimar o contribuinte ou responsável 
tributário a comparecer perante a repartição fazendária; h) solicitar 
a apresentação, em juízo, dos livros, arquivos, documentos, papéis e 
efeitos comerciais ou fiscais, quando houver negativa em apresentá-los, 
sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, por conduta criminal 
tipificada em lei federal; i) requisitar o auxílio da força pública estadual 
ou federal, civil ou militar, quando vítima de embaraço ou desacato no 
exercício de suas funções, ou, em decorrências delas, quando seja ne-
cessário à efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda 
que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; 
j) fiscalizar na rede arrecadadora os controles e comprovantes relativos à 
arrecadação de tributos municipais; k) expedir intimações, lavrar termos 
de início, de prorrogação ou de término de fiscalização, de ocorrência, de 
verificação fiscal e de apreensão, bem como quaisquer outros procedi-
mentos necessários à formalização da ação fiscal;

1. Possibilitar o planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades, prestando assistência técnica de enfermagem, excetuadas 
aquelas privativas do ocupante do cargo de Enfermeiro; 2.Concorrer 
para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, participando nos 
programas de higiene e segurança no trabalho, bem como em atividades 
de educação e saúde; 3.Promover a divulgação do Programa de Proteção 
à Saúde da Mulher, colaborando na execução de exames ginecológicos, 
prestando, ainda, orientações quanto ao planejamento familiar; 4.Ad-
ministrar medicamentos mediante prescrição médica; 5.Participar de 
vacinações suas programações; 6.Fazer coleta de material para exames, 
quando indicado; 7.Fazer visitas domiciliares e notificações de doenças 
transmissíveis; 8.Desenvolver atividades de pré e pós-consulta médica; 
9.Participar de atividades de saúde a nível comunitário; 10. Fazer a pre-
visão e vistoriar o equipamento de assistência de enfermagem; 11.Par-
ticipar e contribuir para consecução de programas, campanhas e outras 
atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde, 
e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pelo Município; 
12.Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem; 13. Colaborar quando indicado no 
Programa Saúde na Família – PSF; 14.Zelar pela ordem, guarda, conser-
vação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 15.Atender 
as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 16.Executar 
outras atividades correlatas.  
Cargo: Fiscal – Função Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente
1. Elaborar e desenhar croquis na sua área de especialização, realizando 
estudos, levantamentos e efetuando cálculos que se fizerem necessários; 
2. Fiscalizar as obras de construção civil executadas pelos munícipes, 
visitando-as para verificar se as mesmas estão sendo construídas de 
acordo com o projeto aprovado segundo o Plano Diretor, Código de 
Obras e Edificações, Código de Posturas municipais e as normas técnicas 
vigentes; 3. Fiscalizar à conduta dos munícipes em áreas de preservação 
ambiental e quando necessário intimar, comunicar, embargar e autu-
ar as condutas que não estiverem de acordo com os requisitos legais 
exigidos; 4. Aplicar de forma eficiente a legislação nacional estipulada 
pelo Governo Federal sobre o meio ambiente; 5. Atender os requeren-
tes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos 
planos e projetos de construção, demolição,  reforma etc.., a fim de que 
atenda às normas técnicas e regulamentos administrativos; 6. Fiscalizar 
obra para fins de concessão de “habite-se”, visitando-as para verificar se 
foram construídas, de acordo com o projeto aprovado pelo Município; 7. 
Intimar, comunicar, embargar e autuar as obras que não estiverem de 
acordo com os requisitos legais exigidos; 6. Determinar o cumprimento 
das posturas municipais que estão sob sua competência; 8. Elaborar 
relatórios das atividades de sua área de atuação; 9. Informar processos 
referentes à construção, renovação de alvará, substituição de projetos, 
cancelamento de autos de infração, consulta de viabilidade, desmem-
bramento, transferência de responsabilidade técnica, transferência de 
proprietário, aprovação de projeto, acréscimo e reforma, reconsideração 
de despacho, legalização, certidão de demolição e providências diversas 
etc.. 10. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equi-
pamentos de trabalho; 11. Informar Processos referentes a extração e 
utilização de Reservas Minerais do Município; 12. Fiscalizar a conduta dos 
Munícipes conforme as determinações do Convênio com o Departamento 
Nacional de Produção Mineração - DNPM; 13. Executar outras atividades 
correlatas.               
Cargo: Fiscal – Função Fiscal de Tributos
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1. Preencher formulários, fichas, mapas, relações, requisições e outros 
documentos, registrando e/ou transcrevendo dados e informações, 
pré-determinadas; 2. Expedir, receber papéis, documentos, processos 
e materiais providenciando a sua adequada distribuição, tramitação e 
encaminhamento; 3. Executar serviços de datilografia e digitação em 
geral, copiando textos, tabelas, planos demonstrativos, bem como emitir 
formulários, certidões, relatórios, entre outros; 4. Efetuar levantamento e 
prestar auxílio em pesquisas e outros trabalhos, de acordo com a orienta-
ção de seu superior; 5. Executar atividades de cadastramento, mediante 
levantamentos originais ou de atualização, conforme determinação de 
chefia; 6. Auxiliar e/ou efetuar cálculos e conferências em geral dentro 
de sua área de atuação, conforme determinação da chefia; 7. Organizar 
dados, registros e arquivar documentos, classificando-os por matérias, 
ordem alfabética ou outro sistema de classificação para possibilitar um 
controle sistemático do mesmo; 8. Realizar, segundo instruções recebi-
das, o levantamento para balancetes, inventários e balanços; 9. Efetuar 
registros contábeis de pequena complexidade; 10. Alimentar bancos de 
dados em computadores, através da digitação de dados e informações, 
conforme instruções da chefia; 11. Requisitar e distribuir materiais de 
consumo necessários ao serviço; 12. Atender ao público prestando infor-
mações, conferindo documentação, preenchendo formulários, entregando 
documentos e executando outras atividades de sua área de competên-
cia; 13. Colaborar na elaboração de relatórios, atendendo as normas ou 
exigências na área; 14. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos 
de trabalho; 17. Redigir informações rotineiras e relatórios e preencher 
guias e requisições; 18. Informar processos administrativos; 19. Assistir 
aos superiores; 20. Realizar atividades de assessoramento à direção da 
unidade escolar, responder pela secretaria da unidade escolar, apoiar os 
serviços administrativos da unidade escolar, analisar, organizar, registrar 
e documentar fatos ligados à vida escolar do aluno e à vida funcional dos 
servidores; 21. Controlar e inspecionar trabalhos operacionais específicos, 
cujo exercício seja de caráter essencial à população, emitindo relatórios e 
cientificando as autoridades municipais envolvidas de todos os trabalhos 
realizados, devendo tal labor advir de convênios pré-firmados pela Admi-
nistração Municipal; 22. Registrar e controlar, dentro outros, empréstimos 
de livros, revistas, periódicos, documentos, projetos e publicações em 
geral; 23. Executar outras atividades correlatas.                                 
Cargo: Agente Operacional IV

l) desenvolver quaisquer outras atividades, não especificadas ante-
riormente, e relacionadas com a fiscalização de tributos municipais; 2. 
Verificar, em relação aos contribuintes do ICMS estabelecidos no território 
do Município, a Declaração de Informações Econômico Fiscal – DIEF e a 
apuração do valor adicionado, com o propósito de assegurar a integri-
dade dos valores pertencentes ao Município na arrecadação do referido 
tributo ( CF/88, art.158, IV); 3. Promover o intercâmbio de informações 
de natureza fiscal, com outros Municípios, com o Estado e a União, na 
forma autorizada pela legislação; 4. Manter sigilo sobre suas atividades, 
na forma em que estabelecido pela legislação pertinente; 5. Participar de 
Comissões Fiscais, quando solicitado pela Chefia, para estudar o interdi-
tamento de estabelecimentos que funcionem irregularmente, bem como 
de grupos de trabalho para a realização de quaisquer outras atividades 
que necessitem de conhecimento técnico relativo a sua área de atuação; 
6. Orientar os contribuintes e responsáveis tributários, quanto às suas 
obrigações tributárias principal e acessórias, no que se refere a escritu-
ração dos livros fiscais e demais registros legais, ao recolhimento dos tri-
butos e outras informações pertinentes; 7. Atender a plantões fiscais, de 
acordo com a escala e horários estabelecidos, com o propósito de assistir 
os contribuintes, responsáveis e demais interessados, no que diz respeito 
à interpretação e aplicação uniforme, eficaz e eqüitativa da legislação 
tributária municipal; 8. Proceder a auditorias e fiscalizações especiais, 
quando determinadas pela chefia; 9. Informar os processos contenciosos 
decorrentes do lançamento de créditos tributários municipais, especial-
mente aqueles constituídos de ofício; 10. Informar o Ministério Público 
relativamente a atos e fatos apurados em processo de fiscalização que, 
em tese, constituam crimes contra a ordem tributária; 11. Apresentar su-
gestões visando o aperfeiçoamento da legislação tributária; 12. Elaborar 
relatórios mensais de suas atividades; 13. Zelar pela guarda, conservação 
e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;
14. Executar outras atividades correlatas.                                

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Médio
Cargo: Agente Administrativo II
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Planejar e ministrar aulas, orientando ao aprendizado de instrumen-
tos musicais; 2. Elaborar programas e planos de cursos, atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional;Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade de ensino; 3. Avaliar o desempenho dos alunos de acordo 
com os parâmetro estipulados pela Diretoria de Desporto e Cultura; 4. 
Estabelecer formas alternativas para os alunos recuperarem horários per-
didos; 5. Zelar pela aprendizagem do aluno; 6. Desenvolver programas 
culturais para apresentação à comunidade do aprendizado dos alunos; 7. 
Colaborar com o aprimoramento músico-cultural da comunidade; 8. Le-
vantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de seus alunos; 9. 
Zelar pela disciplina do material docente;  10. Executar outras atividades 
correlatas.
Cargo: Instrutor de Música – Instrumento – Guitarra
Planejar e ministrar aulas, orientando ao aprendizado de instrumen-
tos musicais; 2. Elaborar programas e planos de cursos, atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional;Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade de ensino; 3. Avaliar o desempenho dos alunos de acordo 
com os parâmetro estipulados pela Diretoria de Desporto e Cultura; 4. 
Estabelecer formas alternativas para os alunos recuperarem horários per-
didos; 5. Zelar pela aprendizagem do aluno; 6. Desenvolver programas 
culturais para apresentação à comunidade do aprendizado dos alunos; 7. 
Colaborar com o aprimoramento músico-cultural da comunidade; 8. Le-
vantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de seus alunos; 9. 
Zelar pela disciplina do material docente;  10. Executar outras atividades 
correlatas.

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Fundamental Completo
Cargo: Agente Operacional III – Função Operador de Máquinas e Equipa-
mentos 
1. Operar máquinas de terraplanagem ou pavimentação tais como: mo-
toniveladora, pá-carregadeira, retroescavadeira, tratores, rolo compacto, 
escavadeira hidráulica, entre outras, bem como operar máquina de 
usina asfáltica e britador fixo de pedra; 2. Dirigir caminhões e utilitários, 
conduzindo-os em trajeto determinado de acordo com as regras de 
trânsito e instruções recebidas, para efetuar o transporte de cargas; 3. 
Executar serviços de corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos e 
vias públicas; 4. Espalhar aterro, areia, pedra britada, cascalho asfáltico, 
executando a compactação através de máquina apropriada; 5. Abrir e 
limpar valas e canais para melhoria do sistema de drenagem, utilizan-
do equipamento apropriado; 6. Carregar caminhões e silos de usina 
asfáltica e pedras, utilizando máquina carregadeira; 7. Operar máquina 
perfuradora, acionando e controlando os dispositivos de comando, para 
executar serviços de perfuração de rocha efetuando orifícios destinados 
a colocação de cargas explosivas; 8. Operar usina asfáltica e britador fixo 
de pedra, abastecendo-a, acionando-a e controlando seu funcionamento 
a fim de preparar pré misturado a frio e ou saibro para pavimentação e 
conservação de ruas e estradas; 09. Acionar o motor da máquina, ma-
nipulando os contatos de ignição e os controles do painel de força para 
fazer girar o misturador de asfalto ou brita; 10. Controlar o andamento 
das operações, observando no contador o tempo de mistura e registran-
do o número de misturas efetuadas, para dar execução ao programa de 
produção; 11. Acionar as correias transportadoras para que os agregados 
cheguem ao britador para obtenção de brita graduada; 12. Descarregar 
o asfalto frio ou brita graduada, abrindo a comporta do misturador para 
despejá-lo no veículo de transporte; 13. Conservar o veículo, levando, 
fazendo limpeza, ajustes e pequenos reparos necessários; 14. Ajudar na 
carga e descarga, quando necessário; 15. Zelar pela guarda, conservação 
e limpeza dos materiais e equipamentos; 16 Executar outras atividades 
correlatas.                       
Cargo: Agente Operacional III – Função Veículos Pesados

1. Interpretar mapas e projetos, preencher formulários, fichas, relações, 
requisições e outros documentos, registrando e/ou executando dados; 
2. Auxiliar na abertura de valas para redes de encanamento de água e 
esgoto; 3. Executar serviços de motorista leve para o transporte de ferra-
mentas e de materiais, entre outros; 4. Efetuar levantamentos e prestar 
auxílio em pesquisas e cadastramentos, de acordo com a orientação de 
seu superior; 5. Instalar redes de sistemas hidráulicos dos bens públicos 
ou comunitários no município; 6. Reparar e executar manutenção nos 
sistemas hidráulicos dos bens públicos ou comunitários no município;  
7. Organizar dados, registros e documentos, possibilitando um controle 
sistemático do mesmo; 8. Instalar e substituir hidrômetros nos sistemas 
hidráulicos dos bens públicos ou comunitários no município; 9. Analisar e 
registrar ocorrências nos hidrômetros instalados nos sistemas hidráulicos 
dos bens públicos ou comunitários no município; 10. Proceder dosagem 
de produtos químicos para tratamento de água em sistemas comunitá-
rios; 11. Instalar e controlar o funcionamento de bombas de recalque nos 
sistemas hidráulicos dos bens públicos ou comunitários no município; 12. 
Coletar amostras de água para análise quando necessário; 13. Realizar 
serviços de manutenção, limpeza e reparos em equipamentos hidráulicos 
nos bens públicos; 14. Realizar serviços de manutenção e revisão elétrica 
nos equipamentos públicos; 15. Realizar serviços de manutenção nas 
praças e logradouros públicos; 16. Realizar pintura nos meios fios e faixas 
de segurança; 17. Alimentar bancos de dados em computadores, através 
da digitação de dados e informações, conforme instruções da chefia; 
18. Requisitar e distribuir materiais de consumo necessários ao serviço; 
19. Colaborar na distribuição de correspondências e documentação e na 
elaboração de relatórios, atendendo as normas ou exigências na área; 
20. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 21. 
Assistir aos superiores; 22. Controlar e inspecionar trabalhos operacionais 
específicos, cujo exercício seja de caráter essencial à população, emitindo 
relatórios e cientificando as autoridades municipais envolvidas de todos 
os trabalhos realizados, devendo tal labor advir de convênios pré-firma-
dos pela Administração Municipal; 23. Executar outras atividades correla-
tas. 24. Operacionalizar equipamentos, como roçadeiras, parafusadeiras, 
furadeiras, betoneiras e outros.
Cargo: Atendente de Sala
1. Acompanhar e auxiliar alunos da Educação Infantil; 2. Auxiliar os 
professores: No cuidado das crianças, Realizando atividades de rotina tais 
como: troca de fraldas, alimentação, locomoção, banho, escovação den-
tária, higiene, zelar pelo correto acompanhamento na hora do repouso/
sono; 3. Controlar e organizar os pertences das crianças; 4. Permanecer 
em tempo integral na sala de aula, exceto se autorizado pelo professor 
para desempenhar atividades relacionadas com o trabalho da sala; 5. 
Receber as crianças antes do início das aulas ou entregá-las após o en-
cerramento aos pais ou responsáveis, conforme determinação da direção 
(do regulamento) da instituição; 6. Utilizar uniforme (vestuário) ade-
quado para as atividades; 7. Participar das reuniões, cursos, conselhos 
de classes paradas pedagógicas e em outras atividades sempre que for 
convidado ou convocado, ainda que em horários e em datas diferentes 
do normal; 8. Zelar pelo nome e respeito do Estabelecimento dentro e 
fora dele, exercendo sua função dentro de princípios éticos, desenvol-
vendo o espírito de colaboração, cordialidade, solidariedade e respeito 
com as crianças, com a equipe e com a comunidade em geral; e iniciativa 
dentro e fora do contexto escolar; 9. Acompanhar o (s) aluno (s) no re-
creio incentivando a interação com os demais alunos da UE; 10. Executar 
outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos.
Cargo: Instrutor de Música – Instrumentos – Acordeon
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1. Executar e reparar calçamento, compreendendo execução de sub-
base e assentamento de lajotas, paralelepípedos, ladrilhos e outros. 2. 
Confecção e reforma em estruturas de madeira, coberturas, galpões etc, 
colocação de ferros e esquadrias, execução de caixarias para estruturas 
de concreto, revisão e construção de telhados com telhas de cerâmica, 
fibrocimento, alumínios e outros, selecionando materiais a fim de garantir 
um resultado adequado com qualidade; 3. Construção, instalação e 
manutenção de galerias muros de arrimo, pontes de concreto e madeira, 
bocas de lobo, calçadas, paredes, pisos e outros trabalhos de alvenaria, 
assentando, rejuntando materiais, a partir de plantas, croquis ou instru-
ções para edificação e conservação de equipamentos públicos. 4. Instalar 
peças de madeira, como forros, assoalhos, janelas, divisórias e similares, 
encaixando-as e fixando-as nos locais apropriados; 5. Reparar elementos 
de madeira, substituindo peças, fixando peças soltas para recompor a es-
trutura; 6. Executar serviços de cortes, lixamento das peças de madeira a 
serem utilizadas; 7. Preparar e executar serviços de estrutura de concreto 
em obras civis, conforme o projeto; 8. Colocar telhas e outros materiais 
para cobertura; 9. Fazer caixas de captação e muros de arrimo; 10. 
Rebocar e chapiscar paredes e muros em geral, construir alicerces para 
formar bases de paredes, muros e construções similares; 11. Executar 
trabalhos de manutenção corretiva de instalações, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários, manilhas 
e outras peças; 12. Montar, instalar, reparar e desobstruir tubulações de 
redes de esgoto e sistemas hidráulicos; 13. Armar e desarmar andaime 
de madeira ou metálicos para execução da obra desejada; 14. Preparar 
e pintar superfícies internas e/ ou externas, rapando-as e cobrindo-as 
com aplicação de tinta; 15. Colocar e fixar Planos de distribuição, caixas 
de fusíveis, tomadas e interruptores; 16. Testar os circuitos da instalação 
para detectar partes ou peças defeituosas; 17. Executar e recuperar a 
pavimentação de  paralelepípedos e/ou lajotas; 18. Zelar pela guarda de 
materiais e equipamentos de trabalho; 19. Executar outras atividades 
correlatas.
Cargo: Auxiliar de Odontologia
1. Preparar o atendimento ambulatorial, responsabilizando-se pelo 
preparo e esterilização do material e equipamento a serem utilizados; 
2. Receber, conferir e armazenar material de consumo, de expediente e 
medicamentos utilizados no atendimento; 3. Assistir ao Odontólogo no 
planejamento e programação dos atendimentos à comunidade; 4. Aten-
der os pacientes nas unidades de atendimento, tomando conhecimento 
do caso encaminhando-o ao profissional competente; 5. Preencher, após 
conferir, movimento de estoques ou arquivo de receita, o mapa mensal 
de consumo de medicamentos; 6. Auxiliar a equipe multiprofissional de 
saúde no atendimento às necessidades das comunidades; 7. Contribuir 
para organização e orientação de grupos de saúde na comunidade; 8. 
Promover o bom relacionamento entre a comunidade e o serviço de 
odontologia; 9. Requisitar imediatamente, após avaliação de necessi-
dades ou detecção de problemas, os reparos ou reposição de material 
permanente avariado, ao odontólogo; 10. Participar e contribuir para 
consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitu-
cionais relacionadas às Ações integradas de Saúde, e as intervenções 
epidemiológicas que forem assumidas pela Prefeitura Municipal; 11. Zelar 
pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamen-
tos de trabalho; 12. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança 
do Trabalho; 13. Executar outras atividades correlatas.                               
Cargo: Agente Operacional I – Função Auxiliar de Serviços Gerais

1. Operar máquinas de terraplanagem ou pavimentação tais como: mo-
toniveladora, pá-carregadeira, retroescavadeira, tratores, rolo compacto, 
escavadeira hidráulica, entre outras, bem como operar máquina de 
usina asfáltica e britador fixo de pedra; 2. Dirigir caminhões e utilitários, 
conduzindo-os em trajeto determinado de acordo com as regras de 
trânsito e instruções recebidas, para efetuar o transporte de cargas; 3. 
Executar serviços de corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos e 
vias públicas; 4. Espalhar aterro, areia, pedra britada, cascalho asfáltico, 
executando a compactação através de máquina apropriada; 5. Abrir e 
limpar valas e canais para melhoria do sistema de drenagem, utilizan-
do equipamento apropriado; 6. Carregar caminhões e silos de usina 
asfáltica e pedras, utilizando máquina carregadeira; 7. Operar máquina 
perfuradora, acionando e controlando os dispositivos de comando, para 
executar serviços de perfuração de rocha efetuando orifícios destinados 
a colocação de cargas explosivas; 8. Operar usina asfáltica e britador fixo 
de pedra, abastecendo-a, acionando-a e controlando seu funcionamento 
a fim de preparar pré misturado a frio e ou saibro para pavimentação e 
conservação de ruas e estradas; 09. Acionar o motor da máquina, ma-
nipulando os contatos de ignição e os controles do painel de força para 
fazer girar o misturador de asfalto ou brita; 10. Controlar o andamento 
das operações, observando no contador o tempo de mistura e registran-
do o número de misturas efetuadas, para dar execução ao programa de 
produção; 11. Acionar as correias transportadoras para que os agregados 
cheguem ao britador para obtenção de brita graduada; 12. Descarregar 
o asfalto frio ou brita graduada, abrindo a comporta do misturador para 
despejá-lo no veículo de transporte; 13. Conservar o veículo, levando, 
fazendo limpeza, ajustes e pequenos reparos necessários; 14. Ajudar na 
carga e descarga, quando necessário; 15. Zelar pela guarda, conservação 
e limpeza dos materiais e equipamentos; 16 Executar outras atividades 
correlatas.                       
Cargo: Agente Operacional III – Função Agente de Manutenção
1. Testar os circuitos da instalação para detectar partes ou peças defei-
tuosas; 2. Instalar, reparar e/ou recondicionar aparelhos elétricos em 
geral, de uso da administração municipal; 3. Reparar câmaras de ar e 
substituir pneus de veículos de frota municipal; 4. Lubrificar e abastecer 
veículos, Injetando ou trocando óleo ou graxa lubrificante, utilizando os 
equipamentos apropriados; 5. Verificar Nível de óleo dos veículos, bem 
como retirar e limpar filtros, verificar nível de água da baterias, radia-
dor, fazendo a calibragem dos pneus e lavando o veículo;  7. Zelar pela 
guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 8. Executar outras 
atividades correlatas.
Cargo: Agente Operacional V – Função Pedreiro/carpinteiro
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1. O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de 
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvol-
vidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor municipal, distrital, estadual ou federal.  
São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua 
área de atuação:
     I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e socio-
cultural da comunidade;
     II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e 
coletiva;
     III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das 
ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde;
      IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde;
     V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento 
de situações  de risco à família;
     VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor 
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 
2. Executar outras atividades correlatas.    
Observar, quanto às atribuições as disposições contidas na lei federal nº 
11.350/2006.

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível 4ª Série do Ensino Fundamental
Cargo: Motorista – Função Motorista Leve
1. Dirigir veículos de pequeno porte, tais carros de passeio, caminhonetes 
etc; 2. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas 
ou revisões periódicas nos motores; 3. Efetuar pequenos reparos de 
emergência; 4. Reportar defeitos aos encarregados da manutenção; 5. 
Providenciar abastecimento; 6. Auxiliar na carga e descarga de mercado-
rias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transpor-
tados; 7. Transportar cargas leves ou pessoas;  8. Providenciar  protoco-
los de correspondências, documentos e projetos relativos a Administração 
Pública em geral; 9. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 10. 
Executar tarefas correlatas.   
Cargo: Motorista – Função Motorista da Saúde
1. Dirigir veículos de pequeno e médio porte, tais como: ambulâncias, 
kombis, carros de passeio, caminhonetes etc; 2. Efetuar as verificações 
necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos 
motores; 3. Reportar defeitos aos encarregados da manutenção; 4. 
Providenciar abastecimento; 5. Auxiliar na carga e descarga de mer-
cadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram 
transportados, para utilização nas Unidades de Saúde;  6. Transportar 
pessoas que necessitam da assistência à saúde;  7. Cumprir sobreaviso, 
conforme escala pré determinada (art. 82); 8. Cumprir sobreaviso nos 
dias de semana que não sejam feriados, quando houver acordo entre 
o servidor e o Secretário da Saúde e Bem Estar Social; 9. Providenciar 
protocolos de exames e busca de resultados nas entidades de saúde que 
prestam assistência à comunidade;    10. Zelar pela guarda de materiais 
e equipamentos; 11. Executar tarefas correlatas.    

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Alfabetizado
Cargo: Agente Operacional II – Função Vigia
1. Realizar serviços de vigilância, zelando pelo patrimônio protegido, em 
área previamente definida; 2. Comunicar quaisquer incidentes ocorridos 
com o patrimônio público a sua chefia imediata; 3. Zelar pela ordem, 
guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabal-
lho; 4. Executar outras atividades correlatas.     

ANEXO II
Conteúdo Programático

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação 
dos textos e dos parágrafos. Acentuação. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência textual. 

1. Remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, 
espanando-os ou limpando-os; 2. Limpar escadas, pisos, paredes, jane-
las, calçadas, banheiros, copas, varrendo-os, ou limpando-os; 3. Limpar 
utensílios como: cinzeiros, lixeiros, objetos de adorno, vidros, entre 
outros; 4. Arrumar banheiros, limpando-os com sabão, detergente e 
desinfetante, reabastecendo-os de papel higiênico, toalhas e sabonetes; 
5. Queimar o lixo contaminado do serviço de saúde nos incineradores 
apropriados, separando as agulhas, vidros, medicamentos e vacinas 
vencidas, em recipientes apropriados para encaminha ao aterro sanitário; 
6. Coletar o lixo e depositá-lo nas lixeiras; 7. Preparar e servir chá, café 
ou água; 8. Lavar a roupa, lençóis, cobertores, toalhas e demais roupas 
usadas nas creches municipais e nos serviços de saúde, retirando-os do 
varal, passando-os a ferro, esterilizando-os e guardando-os nas respec-
tivas salas; 9. Executar serviços de limpeza da área externa das creches 
e escolas, Postos de saúde e prédios municipais, varrendo ou lavando 
calçadas, pátios, paredes, janelas, como também roçando e capinando; 
10. Auxiliar na preparação de refeições e merendas escolares, lavando, 
limpando, descascando e cortando verduras e demais alimentos, lavando 
e secando louças, servindo as refeições, merendas e fazendo a limpeza 
da cozinha; 11. Preparar e servir refeições, conforme instruções e cardá-
pios pré-estabelecidos; 12. Auxiliar na execução dos trabalhos de almoxa-
rifado, no recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais e/ou 
equipamentos; 13. Regar e cuidar das flores e demais vegetação orna-
mental nas áreas interna e externa dos prédios municipais; 14. Trans-
portar, carregar e descarregar viaturas, arrumar móveis, equipamentos, 
volumes e materiais em geral; 15. Executar serviços de coleta e entrega 
de documentos. Processo, correspondências, encomendas e outros afins 
dirigindo-se aos locais solicitados, recebendo e/ou entregando o material, 
objetivando atender as solicitações e necessidades administrativas da Ad-
ministração Municipal; 16. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos 
de trabalho; 17. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho; 18. Executar outras atividades correlatas.                             
Cargo: Agente Operacional I – Função Auxiliar Operacional (gari)
1. Exercer ou auxiliar  na execução de quaisquer tarefas que não exijam 
qualificação profissional e/ou experiência prévia; 2. Abrir, fechar e limpar 
valas, desobstruindo caixas de captação e bueiros, entre outros; 3. Carre-
gar e descarregar viaturas em geral; 4. Executar serviços de conservação 
e limpeza de estradas, jardins, praças, vias, logradouros e cemitérios pú-
blicos, terrenos baldios e outros, tapando buracos, capinando, orçando, 
varrendo, pintando meio fio e troncos de árvores, bem como a remoção 
de entulhos; 5. Operar roçadeiras nos serviços de limpeza de jardins e 
outros logradouros públicos; 6. Auxiliar a implantação e manutenção de 
estradas, executando serviços inerentes a sua função; 7. Podar, plantar e 
regar folhagens, árvores, grama, flores, entre outros, em parques, jardins 
e logradouros públicos; 8. Auxiliar no preparo da argamassa, concreto 
e nos serviços de pavimentação, carregando materiais, equipamentos 
e ferragens peculiares ao trabalho; 9. Executar Serviços de limpeza de 
terrenos; 10. Auxiliar na execução de pequenos trabalhos e reparos 
como montagem e desmontagem de andaimes, palcos, instalações de 
tubulações e outros similares; 11. Executar serviços de horta, virando e 
adubando a terra, capinando, plantando, transplantando mudas de ver-
duras e legumes e regando os canteiros quando necessários; 12. Auxiliar 
nos serviços de manutenção e reparo das viaturas municipais; 13. Zelar 
pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de 
trabalho; 14. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho; 15. Executar outras atividades correlatas.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Cargo: Agente Comunitário de Saúde



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 107

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: 
Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cul-
tura Corporal. Educação Física Escolar, crescimento e desenvolvi-
mento: diferentes abordagens. Desportos: técnicas fundamentais 
e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. No-
ções de Fisiologia do exercício. A Educação Física e os parâmetros 
curriculares. Educação Física, Inclusão e Diversidade. Concepção 
histórico social da criança. Jogos e brincadeiras na educação in-
fantil. Educação Psicomotora e as fases do desenvolvimento in-
fantil. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município 
de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 
Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercí-
cio das atribuições do cargo.

PROFESSOR III - PROFESSOR DE ARTES
Parâmetros Curriculares Nacionais e o Ensino de Arte. Procedi-
mentos pedagógicos em Arte: conteúdos, métodos e avaliação. A 
arte na educação escolar: Fundamentos e tendências pedagógicas 
do ensino de Arte no Brasil. História da Arte. Criatividade. Arte, 
comunicação e cultura. As linguagens artísticas na atualidade. 
O ensino da dança no contexto escolar. A corporeidade enquan-
to construção social. Dança e diversidade cultural. A música na 
educação escolar. A Linguagem Musical na atualidade. Papel do 
teatro no processo educacional. Fundamentos básicos do teatro 
na educação. Aspectos da cultura popular brasileira e as Manifes-
tações Populares. Arte Indígena. Arte Africana. Noções de Direito 
Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. 
Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e 
Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conheci-
mentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribui-
ções do cargo.

PROFESSOR IV - PROFESSOR DE INGLÊS
O homem como sujeito histórico. O processo de produção histórica 
das diferentes sociedades e seus respectivos processos educacio-
nais. A função social da escola pública contemporânea. O Sistema 
Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. Lei nº.: 10.639/2003. 
Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros Curriculares Nacionais. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclu-
siva. Tecnologias Educacionais no trabalho pedagógico. O Projeto 
Político Pedagógico: reflexão e intervenção sobre práxis educativa. 
Aspectos que influenciam na repetência e evasão escolar. O pla-
nejamento e a avaliação no processo de apropriação e produção 
do conhecimento.
Texto e discurso: Conteúdo temático, configuração estrutural e 
estilo;
Intertextualidade/interdiscursividade: Eu e o outro; Intertextu-
alidade – Textos recorrentes. Interdiscursividade; A semântica 
textual: conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; Coesão/
coerência: Emprego de diferentes procedimentos linguísticos na 
superfície textual, lexicais (repetição, substituição, associação), 
e/ou gramaticais (emprego de pronomes, conjunções, numerais, 
elipses), ou seja, o sentido global do texto (coerência); Dialogis-
mo, polissemia, polifonia e heterogeneidade discursiva. Literatura 
brasileira. Temas Transversais. A importância do ensino de Língua 
Inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das meto-
dologias e abordagens de ensino de Língua Inglesa no Brasil. A 
língua como forma de interação. A língua numa perspectiva histó-
rico-cultural. Interdisciplinaridade. Recursos didáticopedagógicos. 
O ensino das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): o 
ensino da gramática. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. 
Interpretação de textos. Noções de Direito Administrativo. Lei Or-
gânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabu-
lário: sentido de palavras e de expressões no texto; denotação e 
conotação. Ortografia e Gramática. Empregos dos tempos e mo-
dos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina 
de Língua Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Matemática – 5 (cinco) questões
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: 
representação fracionária e decimal: operações propriedades. Ra-
zão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. Grau. Equação 
exponencial. Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. Grau, exponencial, 
logarítmica e trigonométrica. Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-pro-
blema. Geometria. Trigonometria. Conteúdos essenciais da disci-
plina de Matemática que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões
Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimen-
to: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, res-
ponsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vincu-
lações históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações 
de repercussão em nível internacional e nacional. Conteúdos es-
senciais de história, geografia, cultura, economia política e demais 
aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relaciona-
dos ao Brasil e ao município de Campo Alegre/SC. 

Conhecimentos Específicos – 15 (quinze) questões
PROFESSOR I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAS
O homem como sujeito histórico. O processo de produção histórica 
das diferentes sociedades e seus respectivos processos educacio-
nais. A função social da escola pública contemporânea. O Sistema 
Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. Lei nº.: 10.639/2003. 
Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros Curriculares Nacionais. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclu-
siva. Tecnologias Educacionais no trabalho pedagógico. O Projeto 
Político Pedagógico: reflexão e intervenção sobre práxis educativa. 
Aspectos que influenciam na repetência e evasão escolar. O pla-
nejamento e a avaliação no processo de apropriação e produção 
do conhecimento. A Educação Infantil na nova LDB. A Educação 
Infantil sob o paradigma da história - o momento histórico e o 
surgimento da Educação Infantil. A Educação Infantil e seu papel 
hoje. Os dois grandes eixos da educação infantil - educar e cuidar. 
O cuidar como prática pedagógica: as necessidades de crianças 
de 0 a 6 anos. As características das crianças de 0 a 6 anos sob 
a ótica social. A organização do tempo e do espaço na educação 
infantil. Didática e metodologia de ensino: princípios que funda-
mentam as práticas na educação infantil: pedagogia na infância, 
as diferentes dimensões humanas, direitos da criança e a relação 
creche-família. Proposta curricular da Rede Municipal de Ensino 
em Educação Infantil. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgâ-
nica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

PROFESSOR II - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física no currículo escolar. A história da Educação Físi-
ca. Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da 
Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. Educação 
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ação dos microorganismos na ciclagem da matéria. Qualidade de 
água e de vida: disponibilidade e tratamento de água, doenças 
de veiculação hídrica. Energia nos ambientes: transformações e 
transferências de energia, obtenção de energia pelos seres vivos. 
Evolução dos seres vivos: fósseis como evidências da evolução, a 
seleção natural, adaptações reprodutivas dos seres vivos. A dinâ-
mica do corpo humano: sistemas do corpo humano e suas intera-
ções, funções de nutrição no corpo humano, doenças infecciosas e 
parasitárias, saúde preventiva. Sexualidade: reprodução humana, 
características e ação hormonal, métodos contraceptivos, doenças 
sexualmente transmissíveis, mudanças na adolescência. Intera-
ções com os estímulos do ambiente: sistema sensorial. Drogas e 
sistema nervoso. Universo: astros, sistema solar, o sol como fonte 
de energia (luz e calor), movimentos da terra e da lua e suas 
consequências. Fundamentos da física: força, movimento retilíneo 
uniforme, gravidade, máquina simples, espelhos planos e curvos, 
eletricidade, magnetismo. Parâmetros Curriculares Nacionais Para 
o Ensino Fundamental de Ciências. O ensino de Ciências e a Di-
versidade Cultural. Questões éticas, culturais e cidadãs envolvidas 
na ciência e em seu ensino. A Educação Científica e sua importân-
cia na formação do cidadão. Tendências do Ensino de Ciências: 
currículos, metodologias e orientações didáticas das atividades 
experimentais. Metodologia investigativa. Perspectivas do Ensino 
de Ciências no mundo contemporâneo: biodiversidade, aplicações 
tecnológicas das ciências, bioética e multiculturalismo. O processo 
de ensino-aprendizagem por ciclos, a construção dos conceitos 
científicos e a avaliação escolar. Noções de Direito Administrativo. 
Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Ser-
vidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacio-
nada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à 
formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

PROFESSOR VIII - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Geografia: a história do pensamento geográfico. Conceitos, te-
mas e teorias da Geografia. Espaço da natureza: as inter-relações 
entre os diferentes componentes do quadro natural; principais 
formas e estruturas do relevo terrestre (gênese e evolução); gran-
des conjuntos climatobotânicos; águas oceânicas e continentais: 
importância econômica; usos e problemas. Quadro natural: recur-
sos e aproveitamento econômico; sensibilidade do meio-ambiente 
à ação do homem e estratégias para seu uso e conservação. A 
questão da energia no mundo: as diversas fontes de energia, seus 
usos e conseqüências. As mudanças ambientais globais. A organi-
zação do espaço mundial: a produção e a organização do espaço 
mundial; da Guerra Fria à nova ordem mundial; as transforma-
ções políticas do mundo contemporâneo; as alianças e disputas 
entre as grandes potências; a independência e a desigualdade 
nas relações entre as grandes potências e os demais países; os 
conflitos étnicos atuais e a questão das nacionalidades; os blocos 
econômicos. A geopolítica da globalização: os fluxos da econo-
mia global. Cidades e urbanização nos mundos desenvolvido e 
subdesenvolvido: metrópoles, cidades globais e redes urbanas. 
A população mundial: distribuição; as diferenças no crescimento 
das populações; teorias demográficas e desenvolvimento socioe-
conômico; a distribuição social e espacial da riqueza e as condi-
ções de vida; conflitos étnico-nacionalistas, movimentos separa-
tistas e terrorismo; movimentos populacionais e globalização. As 
atividades econômicas: o processo industrial e a organização e 
produção do espaço; localização das indústrias; a industrialização 
nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos; as atividades 
agropecuárias e extrativas nos países centrais e periféricos. O es-
paço brasileiro: Processo de ocupação e valorização territorial do 
Brasil: apropriação e produção do espaço. O Brasil na economia 
mundial. As formas do espaço brasileiro. As regionalizações e as 
grandes unidades regionais. A estruturação do Espaço Geográfico 
Brasileiro: a atuação do capital privado e o papel do Estado nas 
políticas territoriais; a dinâmica sócio-espacial: metropolização e 
urbanização. Cidades e urbanização no Brasil: metrópoles, redes 
urbanas e meio ambiente urbano. O processo de industrialização 

OBSERVAÇÃO: As questões da prova poderão ser formuladas com 
base na Língua Inglesa no que for cabível. 

PROFESSOR V - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não-
literário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e cono-
tação; principais recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, 
narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. 
Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas: crônica, 
conto e romance. Texto: condições de leitura e produção textu-
al: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. 
Tipologia textual. Gêneros Textuais. Semântica: sinonímia, anto-
nímia, homonímia, paronímia, polissemia. Sistema fonológico do 
português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de 
palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia 
verbal. Morfologia pronominal. Processos sintáticos: subordinação 
e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Fra-
se e discurso. Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Con-
cordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação 
dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de 
pontuação. Abordagem linguístico/discursiva da teoria gramatical. 
A diversidade linguística e cultural e suas contribuições para a so-
ciedade. Questões Éticas, Culturais e Cidadãs no ensino da língua 
portuguesa. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Le-
gislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 
Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e 
exercício das atribuições do cargo.

PROFESSOR VI - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Teoria dos Conjuntos. Conjuntos Numéricos. Elementos Básicos 
de Teoria dos Números: Múltiplos e Divisores, MDC e MMC. Polinô-
mios. Equações do primeiro e segundo graus. Razões, Proporções 
e Grandezas Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta. 
Porcentagem. Juros Simples. Juros Compostos. Progressões Arit-
méticas. Progressões Geométricas. Relações e Funções. Funções 
polinomiais do primeiro e do segundo graus. Função Exponencial. 
Logaritmos,Funções Trigonométricas. Matrizes, Determinantes e 
Sistemas lineares. Análise Combinatória Simples. Cálculo de Pro-
babilidades. Elementos de Estatística: Tabelas, Gráficos, Geome-
tria Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, seme-
lhança de triângulos, relações métricas nos triângulos retângulos 
e nos círculos, áreas de superfícies planas. Geometria Espacial: 
Poliedros, Prismas e Cilindros, Pirâmides e Cones, Esfera e Suas 
partes. Geometria Analítica: ponto, reta, circunferência. Questões 
de Raciocínio Lógico Matemático. A Matemática no contexto dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. O ensino de Matemática na 
perspectiva da Educação Matemática. A Etnomatemática; História 
da Matemática; O ensino de Matemática através da resolução de 
problemas. O ensino de Matemática e as questões de cidadania e 
de diversidade cultural. Noções de Direito Administrativo. Lei Or-
gânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

PROFESSOR VII - PROFESSOR DE CIÊNCIAS
Diversidade de vida: A vida nos ecossistemas brasileiros, critérios 
de classificação dos seres vivos, classificação em cinco reinos e 
caracterização geral dos filos quantos às funções vitais e represen-
tantes mais característicos, cadeias e teias alimentares, impactos 
ambientais e extinção de espécie. Diversidade de materiais, mate-
riais e suas propriedades, reações químicas: ocorrência, identifica-
ção e representação, elementos químicos, misturas, combinações, 
métodos de separação de misturas, estados físicos da matéria, 
mudanças de estado, o ar e suas propriedades e composição. 
Conservação e manejo dos solos: solos - formação, fertilidade e 
conservação, técnicas de conservação dos solos. Decomposição 
de materiais: ação de microorganismos na produção de alimentos, 
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de produção histórica das diferentes sociedades e seus respectivos 
processos educacionais. A função social da escola pública contem-
porânea. O Sistema Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. Lei 
nº.: 10.639/2003. Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva. Tecnologias Educacionais no trabalho pe-
dagógico. O Projeto Político Pedagógico: reflexão e intervenção 
sobre práxis educativa. Aspectos que influenciam na repetência 
e evasão escolar. O planejamento e a avaliação no processo de 
apropriação e produção do conhecimento. Texto e discurso: Con-
teúdo temático, configuração estrutural e estilo. Temas Transver-
sais. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município 
de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 
Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercí-
cio das atribuições do cargo.

ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
A função social dos especialistas em assuntos educacionais na 
sociedade contemporânea; A função social da educação básica; 
Planejamento e avaliação na educação; Educação básica: Projeto 
Político Pedagógico, gestão do currículo e políticas educacionais; 
Democratização da estrutura escolar: autonomia, gestão escolar 
e participação da comunidade; Formação inicial e continuada do 
profissional da educação; Tempos e espaços na educação e a or-
ganização do cotidiano da escola; Legislação de ensino e políticas 
educacionais; Relações interpessoais e as implicações na gestão 
escolar; Mídias e tecnologias do conhecimento e a qualificação da 
educação; Educação integral. Noções de Direito Administrativo. 
Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Ser-
vidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacio-
nada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à 
formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação 
dos textos e dos parágrafos. Acentuação. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência textual. 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabu-
lário: sentido de palavras e de expressões no texto; denotação e 
conotação. Ortografia e Gramática. Empregos dos tempos e mo-
dos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina 
de Língua Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Matemática – 5 (cinco) questões
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: 
representação fracionária e decimal: operações propriedades. Ra-
zão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. grau. Equação 
exponencial. Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. grau, exponencial, 
logarítmica e trigonométrica. Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-pro-
blema. Geometria. Trigonometria. Conteúdos essenciais da disci-
plina de Matemática que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões
Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimen-
to: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, res-
ponsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vincu-
lações históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações 

e a redefinição da atividade industrial na dinâmica sócio-espacial; 
as atividades agropecuárias e extrativas. A questão da terra e do 
trabalho no campo. Infraestrutura e desenvolvimento das ativi-
dades de telecomunicação e de transporte no Brasil. A população 
brasileira: formação étnica, crescimento e políticas demográficas, 
estrutura etária e movimentos populacionais. População e ativi-
dades econômicas. Sociedade e natureza no Espaço Brasileiro: os 
grandes domínios morfoclimáticos; os recursos naturais, distribui-
ção e aproveitamento; os resultados das intervenções da socieda-
de na natureza. Fontes alternativas e energia no Brasil. A dinâmica 
dos elementos da natureza: atmosférica, hidrológica e litosférica. 
Os Parâmetros Curriculares de Geografia: ensino fundamental e 
médio. O ensino da geografia e a diversidade cultural. Questões 
éticas, ambientais e cidadãs envolvidas no ensino da geografia. 
Cartografia e sua importância para o Ensino da Geografia. Carto-
grafia Básica. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 
Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. 
Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administra-
ção Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadê-
mica e exercício das atribuições do cargo.

PROFESSOR IX - PROFESSOR DE HISTÓRIA
Tendências historiográficas: teorias, metodologias e conceitua-
ções. A História no contexto dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais. Os primeiros homens e seus modos de vida. As primeiras 
civilizações – Antigüidade Oriental, Ocidental, Africana. Religiões 
monoteístas (judaísmo, cristianismo e islamismo) e politeístas. A 
transição da Antigüidade para a Idade Média. A sociedade feudal. 
A Igreja medieval. O Renascimento Comercial e Urbano. A crise do 
século XIV. O Renascimento. Reforma e Contra-Reforma. A forma-
ção dos Estados Nacionais. A expansão marítima e comercial eu-
ropéia. Iluminismo. As revoluções inglesa e francesa. A Revolução 
Industrial e a consolidação do capitalismo. A organização da classe 
operária e o ideário socialista. Da corrida imperialista à Primeira 
Guerra Mundial. A Revolução Russa. A Europa entre Guerras e 
a ascensão dos regimes totalitários. A Segunda Guerra Mundial. 
A Guerra Fria. A descolonização da Ásia e da África. A crise do 
socialismo e a construção da Nova Ordem Mundial. A hegemonia 
norte-americana e o terror. As civilizações pré-colombianas. A in-
vasão européia e o confronto cultural. As modalidades de explo-
ração da mão-de-obra indígena. O sistema de plantation. A crise 
do Antigo Regime e a formação das nações latino-americanas. A 
Independência dos E.U.A. A relação dos E.U.A. com a América 
Latina: da Doutrina Monroe à Aliança para o Progresso. História do 
Brasil: história do Brasil antes da chegada dos portugueses. A or-
ganização das comunidades indígenas. A ocupação do território, a 
implantação do escravismo e a resistência negra. O papel da Igre-
ja na colonização: missões e catequese. A organização socioeco-
nômica das zonas aurífera e açucareira. A administração colonial. 
Entradas, Bandeiras e a ocupação do território. A Independência 
do Brasil. Política, sociedade e economia no Brasil imperial. O fim 
da monarquia. A transição do trabalho escravo para o trabalho 
assalariado. A formação da classe operária brasileira. A República 
Velha. A Era Vargas. O retorno à democracia: Brasil de 1946 à 
1964.O Governo JK.O Golpe de 1964 e a Ditadura militar no Brasil: 
sociedade, política e economia. A redemocratização: do Governo 
Sarney ao governo Lula. História e diversidade cultural. Questões 
éticas, culturais e cidadãs envolvidas no ensino da história. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 
conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo.

PROFESSOR X - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
Conhecimentos aplicados em Ensino Religioso. Formas de magis-
tério do Ensino Religioso. Religiosidade. Religiões. Denominações 
Religiosas. Aceitação de credos e outras culturas. Manifestações 
religiosas informais. O homem como sujeito histórico. O processo 
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Controle do uso e da ocupação do solo. Legislação de proteção 
ao patrimônio ambiental. Preservação do meio ambiente natural 
e construído. Estrutura urbana: caracterização dos elementos, 
utilização dos espaços, pontos de referência e de encontro, mar-
cos. Projeto de urbanização. Obras de Arte no sistema rodoviário. 
Metodologia e desenvolvimento de projetos de arquitetura: ela-
boração de programa; estudos preliminares; anteprojeto; projeto 
básico; detalhamento; memorial descritivo; especificação de ma-
teriais e serviços. Projeto de Reforma e suas convenções. Projeto 
e adequação dos espaços visando a utilização pelo deficiente físico 
– NBR 9050. Topografia. Materiais e técnicas de construção. No-
ções de resistência dos materiais, mecânica dos solos e estrutura. 
Orçamento de obras: Estimativo e detalhado (levantamento de 
quantitativos, planilhas, composições de custos), cronograma fí-
sico-financeiro. Licitações e contratos administrativos (Lei Federal 
8.666/93 e suas atualizações). Conhecimento de código de obras. 
Patologia das edificações. Desenho em AutoCAD 14: menus, co-
mandos, aplicações. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgâ-
nica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

ASSISTENTE SOCIAL
História do Serviço Social: a institucionalização e o processo de 
profissionalização do Serviço Social nos contextos sociais da Amé-
rica Latina e do Brasil; Surgimento do Serviço Social no Brasil e 
as influências européia e norte-americana; Primeiras contribuições 
teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na 
América Latina e no Brasil; Críticas à reconceituação; e o Serviço 
Social na atualidade. Fundamentos Teóricos e Metodológicos do 
Serviço Social: a influência das correntes teóricas e filosóficas na 
construção teórico-metodológica do Serviço Social; e Questões te-
óricometodológicas atuais. Política Social: a questão da assistência 
social, da cidadania e dos direitos sociais; O neoliberalismo e as 
políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: assistência social, 
previdência social, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa 
portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, política 
de assistência social, entre outras. Projetos Sociais: planejamen-
to, administração e avaliação. Fundamentos Práticos do Serviço 
Social; instrumental técnico para realização de atendimentos; Ela-
boração de documentos técnicos; e Serviço Social e interdiscipli-
naridade. Ética Profissional do Assistente Social. Noções de Direito 
Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. 
Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e 
Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conheci-
mentos inerentes à formação acadêmica e exercício das atribui-
ções do cargo.

BIBLIOTECÁRIO
Biblioteconomia, Documentação e Informação; Planejamento, or-
ganização e administração de bibliotecas; Formação e desenvol-
vimento de Coleções; Normas de Documentação (ABNT); Trata-
mento da Informação: Catalogação (Princípios, Notação de Autor, 
AACR2R, MARC), Classificação (Princípios, CDD, CDU), Indexação 
(descritores e métodos); Processos técnicos: Registro, Inventário, 
Catálogos, Sistemas de Localização e Tipologia Documental; Pre-
servação, Disseminação e Acesso; Serviço de Referência, Fontes 
de Informação e Usuários; Tecnologias de informação: automação 
de serviços, bancos e bases de dados, biblioteca digital; A Biblio-
teca e o Bibliotecário. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgâ-
nica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

CONTADOR
Princípios Fundamentais da Contabilidade. Contabilidade Básica e 
Avançada. Contabilidade Pública: Conceitos; Campo de Aplicação, 

de repercussão em nível internacional e nacional. Conteúdos es-
senciais de história, geografia, cultura, economia política e demais 
aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relaciona-
dos ao Brasil e ao município de Campo Alegre/SC. 

Conhecimentos Específicos – 15 (quinze) questões
AGENTE ADMINISTRATIVO III
Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e prin-
cípios. Delegação de poderes: centralização e descentralização. 
Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, 
contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções adminis-
trativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de 
liderança. Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Fi-
nalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. 
Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalida-
des, simbologia. Manuais, regulamentos, normas organizacionais. 
Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do 
arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. 
Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de do-
cumentos. Expedição de correspondência: registro e encaminha-
mento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento a 
contribuintes, registro, manuseio e transmissão de informações. 
Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento 
interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de 
conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos 
da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, 
mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, 
a voz e suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética no 
exercício profissional: a imagem da organização, imagem profis-
sional, sigilo e postura. Noções de Direito Administrativo. Lei Or-
gânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

AGENTE ADMINISTRATIVO III - Educação
Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e prin-
cípios. Delegação de poderes: centralização e descentralização. 
Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, 
contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções adminis-
trativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de 
liderança. Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Fi-
nalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. 
Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalida-
des, simbologia. Manuais, regulamentos, normas organizacionais. 
Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do 
arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. 
Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de do-
cumentos. Expedição de correspondência: registro e encaminha-
mento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento a 
contribuintes, registro, manuseio e transmissão de informações. 
Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento 
interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de 
conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos 
da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, 
mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, 
a voz e suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética no 
exercício profissional: a imagem da organização, imagem profis-
sional, sigilo e postura. Noções de Direito Administrativo. Lei Or-
gânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

ARQUITETO
Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: 
necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e localização. 
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projeto arquitetônico; cargas atuantes; carregamento. Uso e ocu-
pação da terra e do solo urbano. Noções de avaliação de projetos 
de desenvolvimento sustentável e de conservação e preservação 
ambiental. Noções de avaliação de impacto ambiental da ocupa-
ção da terra (expansão urbana, setor agropecuário, industrial e 
de serviços) projetos de infra-estrutura (sistemas viários urbanos, 
rodoviária, geração e transmissão de energia, telecomunicações). 
Projetos de Sistemas de Tratamento de água e de efluentes do-
mésticos e industriais. Projetos-elementos gráficos necessários à 
execução de uma edificação: Arquitetônico, estrutural, instalações 
elétricas e hidráulicas, e outros projetos complementares. Usos 
da água, fatores que influenciam o consumo e conservação dos 
recursos hídricos. Hidraúlica/hidrologia. Conceitos Básicos quanto 
ao enquadramento dos Corpos d’água. Poluição das Águas, do Ar, 
do Solo e Subsolo. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica 
do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públi-
cos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Ad-
ministração Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação 
acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

FARMACÊUTICO
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 
de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saú-
de - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saú-
de/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar; Dimensionamento e controle de estoques. Padroniza-
ção de medicamentos. Classificação e codificação de materiais. 
Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de 
medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imu-
nosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; 
Sistemas de distribuição de medicamentos. Importância, Aspectos 
econômicos e financeiros. Garantia da qualidade e manuais de 
políticas e procedimentos operacionais padrão; Epidemiologia dos 
erros na medicação e estratégia de prevenção; A prescrição médi-
ca; Esquemas de manutenção de soro; Diluição de medicamentos; 
Estabilidade dos medicamentos; Preparação de misturas parente-
rais. Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; Terapia Antineoplási-
ca-Quimioterapia; Farmácias Satélites: Serviços especializados em 
dispensação de materiais e medicamentos; Diluição de Germici-
das e Correlatos. A importância do controle microbiano; Desin-
fecção e esterilização; Detergentes; Desinfetantes; Uso racional 
de antibióticos. Comissão de Controle de Infecções; A farmácia e 
o controle de infecções; Manipulação de sólidos; Manipulação de 
líquidos e semi-sólidos; Regulamento Técnico sobre substâncias 
e medicamentos sujeitos a controle especial; Princípios Gerais da 
Farmacologia. Quimioterapia das Doenças Microbianas/Neoplási-
cas e Parasitárias. Classe Terapêutica dos Medicamentos. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 
conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo.

FISIOTERAPEUTA
Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão; Co-
nhecimento da Ética Profissional; Anatomia do Sistema Neuro 
músculo esquelético, cardiovascular; respiratório; Física aplicada 
à fisioterapia: mecânica, calor, eletricidade, vibrações de ondas, 
luz, água; Biofísica aplicada à fisioterapia: ação de agentes físicos 
sobre o organismo; aplicação dos conhecimentos básicos de bio-
física em cinesioterapia, termoterapia, eletroterapia, hidroterapia 
e fitoterapia; Fisiologia aplicada à fisioterapia: Neuoro-fisiologia; 
fisiologia do exercício físico; Cinesteologia aplicada à fisioterapia: 
princípios gerais da biomecânica; análises dos movimentos articu-
lados; Fisioterapia geral: Eletroterapia, fitoterapia, termoterapia, 
hidroterapia, medroterapia, cinesioterapia; Recursos e técnica de 
utilização; Órtese, prótese e aparelhagem de auxílio, primeiros so-
corros, conceitos, tipos, técnicas de treinamentos; Ações preventi-
vas junto à comunidade; o papel do profissional inserido na equipe 

Objeto, Exercício Financeiro; Regimes Contábeis; Patrimônio Pú-
blico; Variações Patrimoniais; Receita e Despesa Pública: concei-
to, classificação econômica e estágios; Restos a Pagar; Dívida 
Pública; Regime de Adiantamento; Controle Interno e Externo; 
Orçamento Público: Conceito, Princípios, Lei Orçamentária Anual, 
Plano Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias, Créditos Orça-
mentários Iniciais e Adicionais; Tomadas e Prestações de Contas; 
Plano de contas do Setor Público: conceito, objetivo, estrutura e 
classificação das contas; Registro Contábil; Demonstrações Contá-
beis. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público: tipos, 
conceito, estrutura, elaboração e análise. Legislação básica: Lei 
nº 4.320/64; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 
nº 101/2000; Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade; 
Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN através da Portaria n°.: 406; 
Conhecimentos básicos e avançados de Informática aplicada em 
Contabilidade.  Conceitos básicos de segurança da informação. 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. 
Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 
Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 
Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercí-
cio das atribuições do cargo.

ENFERMEIRO
Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício 
profissional. Administração do serviço de enfermagem. Anatomia, 
Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e Imunologia 
humana. Assistência à mulher: reprodução humana, diagnóstico 
de gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, 
gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, trabalho de parto e puer-
pério (normal e patológico) e amamentação. Assistência de enfer-
magem no Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. Assis-
tência ao recém-nascido normal e prematuro e ao recém nascido 
de alto risco. Patologias do recém-nascido. Puericultura, controle 
de crescimento e desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do 
adolescente. Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis 
por imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, va-
lidade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças transmissíveis: 
medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tra-
tamento, controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem 
a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência de 
enfermagem no pré e pós-operatório. Assistência ao idoso. As-
sistência de enfermagem em psiquiatria. Atenção ao adulto: hi-
pertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia, Noções sobre 
doenças ocupacionais. Assistência de enfermagem ao paciente em 
situação de emergência/urgência. Administração do serviço de en-
fermagem: características, objetivos, planejamento, organização, 
comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Atuação 
da enfermeiro no controle e prevenção das infecções hospitalares. 
Limpeza, desinfecção e esterilização: Conceitos, procedimentos, 
cuidados, tipos de esterilização, indicações. Papel do enfermei-
ro no processo de educação em saúde: importância, métodos, 
atuação, resultados. Consulta em enfermagem: Anamnese, exa-
me físico, diagnóstico e tratamento de enfermagem. Código de 
Ética, Lei do exercício profissional. Terminologia técnica. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 
conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo.

ENGENHEIRO CIVIL
Topografia. Dados Técnicos para projeto: Levantamento Planial-
timétrico, Poligonais, Levantamento Altimétrico, Perfis, Curvas de 
Nível. Sondagens de reconhecimento do sub-solo: tipos e apresen-
tações; Tipo de Solo - Características e Classificação Geral; Muros 
de Arrimos: tipos. Edificações: Concepção estrutural adequada ao 
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Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 
conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo.

NUTRICIONISTA
Administração de serviços de alimentação: planejamento, orga-
nização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, 
recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e se-
gurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de 
conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos 
e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composi-
ção química. Características organolipticas, seleção, conservação, 
Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos ali-
mentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. 
Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - 
APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: concei-
to de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais 
e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, proprie-
dades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabo-
lismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; 
crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e 
lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnu-
trição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento 
do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Públi-
ca: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, 
má nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais. 
Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas inte-
grados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemologia da 
desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais 
nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cui-
dados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do 
nutricionista. Modificação da dieta normal e padronização hospita-
lar. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, prepa-
ro e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e 
infantis. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde 
-SUS. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Úni-
co de Saúde, princípios e diretrizes, controle social; Indicadores 
de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle 
de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Dis-
tritos sanitários e enfoque estratégico. Noções de Direito Adminis-
trativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto 
dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal 
relacionada à Administração Pública. Demais conhecimentos ine-
rentes à formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

ODONTÓLOGO - I e II
Ética em odontologia. Prontuário odontológico. Procedimentos ge-
rais de exame do paciente. Medidas de biossegurança e contro-
le de infecção no consultório dentário. Promoção de saúde bucal 
em nível coletivo e individual. Planejamento e monitoramento em 
saúde bucal. Indicadores de saúde bucal. Anatomia oral: conhe-
cimento básico das estruturas. Exame radiológico dentário. Cárie 
dentária: etiologia, métodos de prevenção e controle. Princípios 
gerais do preparo cavitário: técnica operatória e restauradora. 
Princípios básicos de restabelecimento da função mastigatória e 
da estética do paciente. Patologia bucal: semiologia das lesões 
de mucosa bucal e exames complementares, lesões hiperplásicas 
e neoplásicas da cavidade bucal, manifestações orais de doenças 
sistêmicas. Tratamento das urgências e emergências em odonto-
logia: hemorragias, abscessos e outros quadros infecciosos, com-
plicações pós cirúrgicas, traumatismo dental, pulpite, lesões de 
tecidos moles, recolocação de peças protéticas, necessidade de 
intervenção estética urgente. Uso de fármacos em odontologia: 
analgésicos, antimicrobianos, antiinflamatórios e fluoretos farma-
codinâmica e farmacocinética. Anestesia local: principais técnicas, 
tipos de anestésicos, uso de vasoconstritores e complicações. Saú-
de Bucal na Estratégia de Saúde da Família. A atenção em saúde 

de saúde familiar; Importância do agente comunitário de saúde na 
otimização da consulta médica; As várias formas de massagens; 
rítmicos conceitos e objetivos; Distúrbios ortopédicos tais como 
fraturas e afecções articulares; Distúrbios circulatórios e do cora-
ção tais como baixa ou alta pressão; 16. Avanços no tratamento 
da Hérnia de disco lombar. Noções de Direito Administrativo. Lei 
Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servido-
res Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada 
à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à for-
mação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

FONOAUDIÓLOGO
Fonoaudiologia em saúde pública. Diagnóstico e intervenção fo-
noaudiológica junto aos recém-nascidos de risco para o desen-
volvimento neuropsicomotor. Avaliação audiológica do adulto e 
do recém-nascido. Triagem auditiva. Programas de conservação 
auditiva. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Deficiência 
auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, indicação, adapta-
ção de próteses auditivas e reabilitação. Avaliação e tratamento 
de: Doença Mental Infantil, Sistema Estomatognático, Fissuras 
Labiopalatinas, Alterações de Fala e Linguagem Oral e/ou escrita, 
Alterações da Voz, Alterações da Fluência. Atuação fonoaudioló-
gica junto ao idoso. Atuação fonoaudiológica nos diversos meios 
sociais: creche, escola, comunidade, entre outros. Saúde vocal. 
Inclusão social e escolar da pessoa com deficiência e/ou doença 
mental. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Municí-
pio de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legis-
lação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 
Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e 
exercício das atribuições do cargo.

MÉDICO – I, II, III e IV
Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósti-
cas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológi-
ca, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato 
urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutri-
cionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neuro-
lógicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, 
pediátricas. Conhecimento sobre Política Nacional de Atenção as 
Urgências. Regulação médica das urgências. Legislação. Ética mé-
dica. Anatomia. Atendimento e intervenções em acidentes com 
múltiplas vítimas e catástrofes. Urgência Clínica Adulto e Infantil. 
Urgências obstétricas. Urgências psiquiátricas. Intervenção nas 
doenças respiratórias. Metabólicas e circulatórias. Linguagem de 
radio. Radiocomunicação. Manuseio de aparelhos de informática. 
Manuseio de respirador artificial. Desfibrilador. Monitor cardíaco. 
Intervenções em todos os tipos de traumas. Noções de Direito 
Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. 
Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e 
Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conheci-
mentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribui-
ções do cargo.

MÉDICO VETERINÁRIO
Saúde Pública: Vigilância sanitária: métodos de armazenamento, 
manipulação, conservação e exposição de alimentos para consu-
mo humano; Principais enfermidades transmitidas por alimentos; 
Higienização dos estabelecimentos e nos manipuladores; Inspe-
ção sanitária de produtos de origem animal: procedimentos adota-
dos segundo a legislação vigente para a inspeção em abatedouro 
de bovino, ovino, caprino e suíno; Principais zoonozes transmitidas 
por produtos de origem animal; Higienização e sanitização do es-
tabelecimento; Resolução nº 216 de 2004 da ANVISA; Prevenção 
e Controle de zoonoses: Febres Hemorrágicas, Febre Amarela, 
Leptospirose, Brucelose, ancilostomíases; Biologia e Vigilância e 
Controle de Animais Domésticos; Biologia Vigilância e Controle de 
Animais; Técnicas Cirúrgicas; Métodos e Técnicas de Eutanásia 
em Animais; Esterilização, Desinfecção e Biossegurança. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
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Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia Ocupacional com os 
Sistemas de Saúde. O papel da Terapia Ocupacional no proces-
so de educação popular em um programa comunitário. Dinâmica 
de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos 
populares. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Le-
gislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 
Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e 
exercício das atribuições do cargo.

DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL ENSINO TÉCNICO
Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação 
dos textos e dos parágrafos. Acentuação. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência textual. 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabu-
lário: sentido de palavras e de expressões no texto; denotação e 
conotação. Ortografia e Gramática. Empregos dos tempos e mo-
dos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina 
de Língua Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Matemática – 5 (cinco) questões
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: 
representação fracionária e decimal: operações propriedades. Ra-
zão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. grau. Equação 
exponencial. Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. grau, exponencial, 
logarítmica e trigonométrica. Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-pro-
blema. Geometria. Trigonometria. Conteúdos essenciais da disci-
plina de Matemática que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões
Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimen-
to: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, res-
ponsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vincu-
lações históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações 
de repercussão em nível internacional e nacional. Conteúdos es-
senciais de história, geografia, cultura, economia política e demais 
aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relaciona-
dos ao Brasil e ao município de Campo Alegre/SC. 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
Sistema Operacional Windows: MS Windows 95/98/ME/2000, em 
português: uso de ambiente gráfico; execução de programas, apli-
cativos e acessórios; conceitos de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos; uso dos recursos de rede; área de trabalho; configura-
ção do ambiente gráfico; área de transferência; manipulação de 
arquivos e pastas; uso dos menus; interação com o conjunto de 
aplicativos MS Office; instalação e desinstalação de aplicativos e 
periféricos. Utilitários Microsoft em português: MS Access 2000: 
implementação de banco de dados, criação e manutenção de ta-
belas, linguagem SQL, uso da barra de ferramentas, atalhos e 
menus; MS Word 2000: estrutura básica dos documentos, edição 
e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia 
e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legen-
das, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de 
texto, desenhos e cliparts, uso da barra de ferramentas, atalhos 
e menus; MS Excel 2000: estrutura básica das planilhas, concei-
tos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de 
tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 

bucal por ciclos de vida: a atenção à saúde bucal do bebê (0 a 2 
anos) e da criança (2 a 9 anos): manejo do comportamento no 
consultório odontopediátrico, manejo do comportamento com au-
xílio farmacológico, promoção de saúde bucal em odontopediatria, 
técnicas alternativas para a remoção de tecido cariado, técnicas 
radiográficas em odontopediatria, tratamento de caries profundas 
e terapia pulpar em odontopediatria, A atenção à saúde bucal do 
adolescente (10 a 19 anos), a atenção em saúde bucal do adulto 
(20 a 59 anos) e a atenção em saúde bucal do idoso (a partir 
dos 60 anos). A atenção em saúde bucal de pacientes portadores 
de condição especiais: a atenção em saúde bucal da gestante, a 
atenção em saúde bucal do Paciente com Necessidades Especiais 
(PNE), a atenção em saúde bucal do paciente diabético, a aten-
ção em saúde bucal do paciente hipertenso, a atenção em saúde 
bucal do portador de Tuberculose, a atenção em saúde bucal do 
portador de Hanseníase, a atenção em saúde bucal do portador de 
HIV/DST e Hepatite B e C. Intercorrências sistêmica em Odonto-
logia. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município 
de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 
Demais conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercí-
cio das atribuições do cargo.

PSÍCOLOGO
Análise Institucional: a dimensão institucional e suas implica-
ções humanas. Espaço psicossocial. Limitações da abordagem 
institucionalista. Psicologia Organizacional: liderança. Motivação 
no trabalho. Relações interpessoais e intergrupais. Comunicação 
e desempenho humano nas organizações. Globalização: as con-
sequências humanas. Processos de subjetivação e clínica. Psi-
copatologia. Subjetividade, política e exclusão social. Processos 
cognitivos: aprendizagem, memória, percepção, pensamento e 
linguagem. Família: Imagens e Dialética. Transtornos de Perso-
nalidade. Dependência Química. Noções de Direito Administrativo. 
Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Ser-
vidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacio-
nada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à 
formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
A saúde mental no SUS: níveis de assistência e sua integração; 
Saúde mental na atenção primária/atenção básica à saúde; saúde 
mental e PSF. Atuação do Psicólogo em equipes de multiprofissio-
nais na saúde coletiva e na saúde mental: multiprofissionalidade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Apoio matricial em 
saúde mental. Concepções sobre grupos e instituições. Clínica am-
pliada a construção de projetos terapêuticos singulares na lógica 
da atenção psicossocial. Princípios da intersetorialidade. Trabalho 
em Rede. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doen-
ça mental. Reforma psiquiátrica no Brasil. Reabilitação/reinserção 
psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 
psíquico. A Política Nacional de Saúde Mental e a nova lógica as-
sistencial em Saúde Mental: a Lei 10.216; manuais, instrutivos 
e portarias ministeriais da área de saúde mental. Os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS): regulamentação, funcionamento e 
clínica cotidiana. O terapeuta ocupacional como agente de saúde. 
Papel do terapeuta ocupacional nos CAPS e nas equipes inter-
disciplinares em Saúde Mental. Atuação da Terapia Ocupacional 
em grupos e oficinas terapêuticas em saúde mental. O terapeuta 
ocupacional na orientação familiar e como agente multiplicador 
frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação na 
assistência à excepcionalidade. Terapia ocupacional aplicada às 
deficiências múltiplas, severas e físicas; Terapia ocupacional geri-
átrica e gerontológica; Terapia ocupacional em psiquiatria e saúde 
mental; Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial. Oficinas 
terapêuticas. A criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e 
a atuação do terapeuta ocupacional. Intervenção da Terapia Ocu-
pacional. Código de Ética Profissional. Fundamentos históricos e 
epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática profissional do 
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noções de Geografia e Cartografia. Meteorologia e Climatologia: 
elementos do clima. Fatores do clima com uso na agropecuária. 
Construções Rurais: projetos para instalações e edificações usadas 
nas explorações agropecuárias (custos, layouts etc). Irrigação e 
Drenagem: métodos de irrigação. Noções de capacidade de cam-
po. Ecologia: agroecologia. Ecossistemas. Legislação ambiental. 
Política Nacional do Meio Ambiente. Leis de crimes ambientais. 
Critérios básicos e diretrizes gerais para o EIA/ RIMA. Política na-
cional de recursos hídricos. Uso de solo e água. Uso de agroquí-
micos. Crédito Rural: Sistema Nacional de Crédito Rural. Noções 
sobre elaboração e análise de projetos agropecuários. O Sistema 
Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural. Métodos de 
trabalho em extensão rural. Noções de Direito Administrativo. Lei 
Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servido-
res Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada 
à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à for-
mação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Lei do Exercício Profissional. Código de Ética de Enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e 
limpeza na unidade; sinais vitais; movimentação e transporte de 
paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; 
coleta de material para exames; controle hídrico; dietas básicas 
e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical 
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; cura-
tivo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em clínica ci-
rúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; socorros 
de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas 
e parasitárias. Curativos. Cuidados de Enfermagem á Saúde do 
Adulto/ Idosos/Criança/Mulher e Adolescente. Aplicação de nebu-
lização e oxigenoterapia. Administração de Medicamentos. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 
conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo.

FISCAL - FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E MEIO AMBIENTE
Constituição da República. Código Florestal. Lei nº.: 5.197/1967. 
Lei 6.902/1981. Lei 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambien-
te). Lei nº.: 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos). 
Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). Lei 10.257/2001 (Di-
retrizes Gerais de Política Urbana). Lei nº.: 6437/77 (Infrações da 
Legislação Sanitária Federal). Legislação Municipal de Campo Ale-
gre/SC. Conhecimentos relacionados a: fiscalização de Tributos, 
fiscalização de Postura, fiscalização de Meio-Ambiente, fiscalização 
dos serviços de Transporte Público, fiscalização das Relações de 
Consumo (Código de Defesa do Consumidor). Noções de Direito 
Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. 
Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e 
Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conheci-
mentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribui-
ções do cargo.

FISCAL - Fiscal de Tributos Municipais
Noções de Direito Administrativo: atos administrativos: classifica-
ção; atributos; elementos; discricionariedade e vinculação; atos 
administrativos em espécie; extinção. Noções de Contabilidade: 
Princípios Fundamentais de Contabilidade; Plano de Contas e 
Demonstrações Contábeis; Escrituração, Livros, Registros e Re-
latórios Contábeis; Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; Regimes 
Contábeis; Patrimônio, Fatos e Procedimentos Contábeis. Noções 
de Direito Tributário: Obrigação Tributária. Crédito Tributário. Fi-
nanças Municipais: receita, rendas municipais e preços públicos. 
A estrutura tributária municipal: impostos, taxas, contribuição de 
melhoria. Poder de polícia municipal. Código Tributário Nacional. 
Código Tributário Municipal e Decretos Regulamentadores. Regu-
lamento do ISS. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 

inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, 
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação, 
uso da barra de ferramentas, atalhos e menus; Redes de Compu-
tadores e sistema operacional Novell Netware. Compartilhamento 
de pastas e arquivos, localização e utilização de computadores 
e pastas remotas, mapeamento de unidades de rede; configura-
ção e segurança do sistema de arquivos de rede; comandos de 
console; serviços de impressão. Sistemas de backup de dados. 
Manutenção de backup de arquivos e discos; ferramentas; recu-
peração de dados. Sugestões Bibliográficas: Manuais do Sistema 
Operacional Windows, Microsoft; Ajuda on-line do sistema Opera-
cional Windows; Manuais do MS Office, Microsoft; Ajuda on-line 
dos aplicativos MS Office. Noções de Direito Administrativo. Lei 
Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servido-
res Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada 
à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes à for-
mação acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
AutoCad. Pacote Office. Soluções de Engenharia. Inspeção em 
edifícios. Estudos e projetos de média complexidade. Supervisão 
de Equipes. Construção Civil. Serviços de pintura. Instalações 
hidro-sanitárias. Alvenaria. Impermeabilização. Telhados. Obras. 
Manutenção. Asseio e Conservação. Segurança do Trabalho: equi-
pamentos de proteção individual e coletiva. Conceito de Acidente 
do Trabalho. Organização e Limpeza. Sistemas de Incêndio. Sinali-
zação de emergência. Organização e manutenção de arquivos téc-
nicos, banco de dados e outros documentos. Instalações elétricas 
de baixa tensão. Análise de projetos. Processos Administrativos e 
Técnicos. Vistorias e outras diligências. Desenhos técnicos. Cál-
culos. Memoriais descritivos e especificativos. Relatórios técnicos. 
Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 
Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 
Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercí-
cio das atribuições do cargo.

TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Princípios Fundamentais da Contabilidade. Contabilidade Básica 
e Avançada. Contabilidade Pública: Conceitos; Campo de Aplica-
ção, Objeto, Exercício Financeiro; Regimes Contábeis; Patrimônio 
Público; Variações Patrimoniais; Receita e Despesa Pública: con-
ceito, classificação econômica e estágios; Restos a Pagar; Dívida 
Pública; Regime de Adiantamento; Controle Interno e Externo; 
Orçamento Público: Conceito, Princípios, Lei Orçamentária Anual, 
Plano Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias, Créditos Orça-
mentários Iniciais e Adicionais; Tomadas e Prestações de Contas; 
Plano de contas do Setor Público: conceito, objetivo, estrutura e 
classificação das contas; Registro Contábil; Demonstrações Contá-
beis. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público: tipos, 
conceito, estrutura, elaboração e análise. Legislação básica: Lei 
nº 4.320/64; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 
nº 101/2000; Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade; 
Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público editado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN através da Portaria n°.: 406; 
Conhecimentos básicos e avançados de Informática aplicada em 
Contabilidade.  Conceitos básicos de segurança da informação. 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. 
Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 
Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 
Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercí-
cio das atribuições do cargo.

TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO AGRÍCOLA
Administração rural: planejamento das atividades agropecuárias. 
Desenvolvimento rural sustentado. Associativismo e Cooperati-
vismo. Agronegócio: principais culturas e criações. Topografia: 
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Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. 
Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administra-
ção Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadê-
mica e exercício das atribuições do cargo.

AGENTE OPERACIONAL IV
Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Normas de 
segurança no trabalho. Princípios fundamentais para o bom aten-
dimento. Cuidados com a saúde. Qualidade de vida. Conservação 
do mobiliário e material de trabalho. Postura profissional e apre-
sentação pessoal. Equipamentos de segurança. Produtos e manei-
ras apropriadas para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, 
azulejos. Meio ambiente. Destinação do lixo. Reciclagem. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 
conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo. 

ATENDENTE DE SALA
O homem como sujeito histórico. O processo de produção histórica 
das diferentes sociedades e seus respectivos processos educacio-
nais. A função social da escola pública contemporânea. O Sistema 
Nacional de Ensino – Lei nº.: 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional). Lei nº.: 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente). Lei nº.: 11.274/2006. Lei nº.: 10.639/2003. 
Lei nº.: 11.645/2008. Parâmetros Curriculares Nacionais. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclu-
siva. Tecnologias Educacionais no trabalho pedagógico. O Projeto 
Político Pedagógico: reflexão e intervenção sobre práxis educativa. 
Aspectos que influenciam na repetência e evasão escolar. O pla-
nejamento e a avaliação no processo de apropriação e produção 
do conhecimento. A Educação Infantil na nova LDB. A Educação 
Infantil sob o paradigma da história - o momento histórico e o 
surgimento da Educação Infantil. A Educação Infantil e seu papel 
hoje. Os dois grandes eixos da educação infantil - educar e cuidar. 
O cuidar como prática pedagógica: as necessidades de crianças 
de 0 a 6 anos. As características das crianças de 0 a 6 anos sob 
a ótica social. A organização do tempo e do espaço na educação 
infantil. Didática e metodologia de ensino: princípios que funda-
mentam as práticas na educação infantil: pedagogia na infância, 
as diferentes dimensões humanas, direitos da criança e a relação 
creche-família. Proposta curricular da Rede Municipal de Ensino 
em Educação Infantil. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgâ-
nica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

INSTRUTOR DE MÚSICA – INSTRUMENTOS (ACORDEON E GUI-
TARRA)
Acústica musical e organologia: geração e propriedades do som; 
série harmônica; propagação do som, velocidade do som; cordas, 
tubos e lâminas sonoros; classificação dos instrumentos musicais. 
Teoria da música: compasso: definição, classificação; regras de 
grafia; articulação e sinais de repetição; intervalos, elementos de 
harmonia, escalas – modos eclesiásticos; onalidade; ornamentos, 
graus tonais e modais; acordes de 3, 4 e 5 sons; cadências; fun-
ções tonais e modais; sistema anglo-americano de representação 
gráfica utilizado na música popular (cifras). Estética, história da 
música e análise musical: características estético-musicais dos 
diferentes períodos da história da música, por meio da análise 
musical: antiga, medieval, renascentista, do século XVII ao século 
XX, Contemporânea; fraseologia musical. Músicas popular e fol-
clórica: correntes da produção musical popular brasileira; cultura 
popular e contextos sócioantropológicos que a geraram. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 

Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. 
Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administra-
ção Pública. Demais conhecimentos inerentes à formação acadê-
mica e exercício das atribuições do cargo.

DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL ENSINO MÉDIO
Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Análise, compreensão e interpretação de textos. Estruturação 
dos textos e dos parágrafos. Acentuação. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Coesão e coerência textual. 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Vocabu-
lário: sentido de palavras e de expressões no texto; denotação e 
conotação. Ortografia e Gramática. Empregos dos tempos e mo-
dos verbais. Redação Oficial. Conteúdos essenciais da disciplina 
de Língua Portuguesa que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Matemática – 5 (cinco) questões
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais: 
representação fracionária e decimal: operações propriedades. Ra-
zão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Juros simples e compostos. Equações de 1º. e 2º. grau. Equação 
exponencial. Logaritmos. Funções: 1º. e 2º. grau, exponencial, 
logarítmica e trigonométrica. Matrizes, determinantes e resolução 
de sistemas lineares. Sistema métrico. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-pro-
blema. Geometria. Trigonometria. Conteúdos essenciais da disci-
plina de Matemática que compõe a grade curricular e o conteúdo 
letivo da bibliografia básica e complementar do Ensino Médio e 
Superior.

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões
Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimen-
to: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, res-
ponsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vincu-
lações históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações 
de repercussão em nível internacional e nacional. Conteúdos es-
senciais de história, geografia, cultura, economia política e demais 
aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relaciona-
dos ao Brasil e ao município de Campo Alegre/SC. 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões
AGENTE ADMINISTRATIVO II
Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e prin-
cípios. Delegação de poderes: centralização e descentralização. 
Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, 
contábil, administrativa, operações e pessoal. Funções adminis-
trativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de 
liderança. Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Fi-
nalidade e utilidades. Tipologia. Características. Princípios gerais. 
Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalida-
des, simbologia. Manuais, regulamentos, normas organizacionais. 
Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do 
arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. 
Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de do-
cumentos. Expedição de correspondência: registro e encaminha-
mento. Recepção: informações, encaminhamento, atendimento a 
contribuintes, registro, manuseio e transmissão de informações. 
Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento 
interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de 
conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos 
da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, men-
sagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz 
e suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética no exer-
cício profissional: a imagem da organização, imagem profissional, 
sigilo e postura. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do 
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Código de Trânsito Brasileiro: Regras gerais de circulação. Regra de 
Preferência. Conversões. Classificação de Vias. Legislação de Trân-
sito: equipamentos obrigatórios; documentos de porte obrigató-
rio; habilitação; infrações. Sinalização de Trânsito. Conhecimentos 
gerais da máquina: operação; preparativos para funcionamento 
da máquina; parada do motor; painel de controle; combustível, 
fluídos e lubrificantes; compartimento do operador; principais con-
troles de operação; controles da caixa de mudanças; instruções 
para o manejo da máquina. Manutenção e lubrificação: principais 
pontos de lubrificação; tabelas de manutenção periódica; sistema 
de arrefecimento do motor (radiador, correias, bomba d’água). 
Sistema de combustível. Sistema elétrico. Sistema de frenagem. 
Sistema de lubrificação do motor. Sistema de purificação de ar do 
motor. Conhecimentos práticos de operação e manutenção da má-
quina. Procedimentos de segurança. Funcionamento básico dos 
motores. Direção. Freios. Pneus. Noções de Direito Administrativo. 
Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Ser-
vidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacio-
nada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a 
formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

AGENTE OPERACIONAL III – AGENTE DE MANUTENÇÃO
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas. Conheci-
mentos das normas de segurança. Explosão. Óleos e lubrificantes. 
Motor. Transmissão. Suspensão. Ignição. Peças de reposição. Sis-
temas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos. 
Conhecimentos básicos da função. Noções de Manutenção Geral. 
Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de 
Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação 
Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. 
Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercí-
cio das atribuições do cargo. 

AGENTE OPERACIONAL V – PEDREIRO/CARPINTEIRO
Conhecimentos básicos para interpretação de plantas e projetos 
relativos a construção civil; Instrumentos de nivelamento e pru-
mo; Construção e reparação de alicerces, paredes, muros, pisos e 
similares; Preparação ou orientação na preparação de argamassa; 
Execução de chapisco e emboço; Colocação de diversos tipos de 
telhas; Armação de andaimes; Assentamento de tijolos, telhas, 
pisos, azulejos e outros; Dimensionamento de quantidade na pre-
paração de massa à base de cal, cimento e outros materiais de 
construção; Dimensionamento e levantamento de materiais para 
execução de pequenas obras; Noções de tubulações de água, 
energia, telefonia e ventilação; Conhecimento na utilização apro-
priada de EPIs e EPCs. Noções de Direito Administrativo. Lei Or-
gânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Odontologia social. Histórico, legislação e papel do Auxiliar de 
Odontologia. Odontologia preventiva. Higiene dentária: Etiologia 
e controle de placa bacteriana. Cárie e doença periodontal. Pre-
venção de cárie e doença periodontal. Flúor: composição e apli-
cação. Cariostáticos e selantes oclusais. Processo saúde/doença. 
Levantamentos epidemiológicos: noções de vigilância e saúde. 
Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e conser-
vação. Materiais dentários: forradores e restauradores. Esterili-
zação e desinfecção. Educação em Saúde. Noções de radiologia, 
odontopediatria, prótese, cirurgia, endodontia, dentística e anato-
mia bucal e dental (notação dentária). Ética profissional. Noções 
de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo 
Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, 
Estadual e Municipal relacionada à Administração Pública. Demais 
conhecimentos inerentes a formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo.

conhecimentos inerentes à formação acadêmica e exercício das 
atribuições do cargo.

DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL FUNDAMENTAL (4ª. SÉRIE e 
COMPLETO)
Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Compreensão e interpretação de textos e identificação de tipos de 
texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábi-
ca. Correção básica de formas gramaticais. Pontuação. Emprego 
das diversas classes de palavras. Concordância verbal e nominal. 
Significação de palavras: sinônimos e antônimos. Conteúdos es-
senciais da disciplina de Língua Portuguesa que compõe a grade 
curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complemen-
tar do Ensino Fundamental.

Matemática – 5 (cinco) questões
Números Naturais: o sistema de numeração decimal. Aplicação 
das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e po-
tenciação na resolução de problemas. Operações com conjuntos. 
Múltiplos e divisores de um número natural. Operações com nú-
meros racionais, representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades. Resolução de situação problema que envolva o 
conceito de porcentagem. Resolução de situações problemas en-
volvendo os seguintes sistemas de medidas: comprimento, área, 
volume, massa, capacidade e tempo. Resolução de situação pro-
blema envolvendo o sistema monetário brasileiro. Interpretação 
de gráficos de barras, de colunas e de setor. Grandezas e Medidas: 
Resolução de situações problemas envolvendo o conceito de perí-
metro e a área das seguintes figuras planas: triângulo, quadrado e 
retângulo. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que 
compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia bási-
ca e complementar do Ensino Fundamental.

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões
Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimen-
to: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, res-
ponsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vincu-
lações históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações 
de repercussão em nível internacional e nacional. Conteúdos es-
senciais de história, geografia, cultura, economia política e demais 
aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relaciona-
dos ao Brasil e ao município de Campo Alegre/SC. 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões
AGENTE OPERACIONAL III – OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS
Código de Trânsito Brasileiro: Regras gerais de circulação. Regra de 
Preferência. Conversões. Classificação de Vias. Legislação de Trân-
sito: equipamentos obrigatórios; documentos de porte obrigató-
rio; habilitação; infrações. Sinalização de Trânsito. Conhecimentos 
gerais da máquina: operação; preparativos para funcionamento 
da máquina; parada do motor; painel de controle; combustível, 
fluídos e lubrificantes; compartimento do operador; principais con-
troles de operação; controles da caixa de mudanças; instruções 
para o manejo da máquina. Manutenção e lubrificação: principais 
pontos de lubrificação; tabelas de manutenção periódica; sistema 
de arrefecimento do motor (radiador, correias, bomba d’água). 
Sistema de combustível. Sistema elétrico. Sistema de frenagem. 
Sistema de lubrificação do motor. Sistema de purificação de ar do 
motor. Conhecimentos práticos de operação e manutenção da má-
quina. Procedimentos de segurança. Funcionamento básico dos 
motores. Direção. Freios. Pneus. Noções de Direito Administrativo. 
Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Ser-
vidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacio-
nada à Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a 
formação acadêmica e exercício das atribuições do cargo. 

AGENTE OPERACIONAL III – VEÍCULOS PESADOS
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texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábi-
ca. Correção básica de formas gramaticais. Pontuação. Emprego 
das diversas classes de palavras. Concordância verbal e nominal. 
Significação de palavras: sinônimos e antônimos. Conteúdos es-
senciais da disciplina de Língua Portuguesa que compõe a grade 
curricular e o conteúdo letivo da bibliografia básica e complemen-
tar do Ensino Fundamental.

Matemática – 5 (cinco) questões
Números Naturais: o sistema de numeração decimal. Aplicação 
das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e po-
tenciação na resolução de problemas. Operações com conjuntos. 
Múltiplos e divisores de um número natural. Operações com nú-
meros racionais, representação fracionária e decimal: operações 
e propriedades. Resolução de situação problema que envolva o 
conceito de porcentagem. Resolução de situações problemas en-
volvendo os seguintes sistemas de medidas: comprimento, área, 
volume, massa, capacidade e tempo. Resolução de situação pro-
blema envolvendo o sistema monetário brasileiro. Interpretação 
de gráficos de barras, de colunas e de setor. Grandezas e Medidas: 
Resolução de situações problemas envolvendo o conceito de perí-
metro e a área das seguintes figuras planas: triângulo, quadrado e 
retângulo. Conteúdos essenciais da disciplina de Matemática que 
compõe a grade curricular e o conteúdo letivo da bibliografia bási-
ca e complementar do Ensino Fundamental.

Conhecimentos Gerais – 5 (cinco) questões
Assuntos relevantes e atuais das seguintes áreas de conhecimen-
to: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
saúde, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, res-
ponsabilidade sócio ambiental, segurança e ecologia, e suas vincu-
lações históricas. Temas contemporâneos. Notícias e publicações 
de repercussão em nível internacional e nacional. Conteúdos es-
senciais de história, geografia, cultura, economia política e demais 
aspectos sociais, demográficos e outros conhecimentos relaciona-
dos ao Brasil e ao município de Campo Alegre/SC. 

Conteúdos Específicos – 15 (quinze) questões
AGENTE OPERACIONAL II – Vigia
Serviços de vigilância, zeladoria de patrimônio, monitoramento de 
área; comunicação de incidentes ou ocorrências, informações pa-
trimoniais ao superior hierárquico,  zeladoria, vigilância, ordem, 
guarda, conservação e limpeza de patrimônio, materiais e equi-
pamentos de trabalho; atividades correlatas. Noções de Direito 
Administrativo. Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC. 
Estatuto dos Servidores Públicos. Legislação Federal, Estadual e 
Municipal relacionada à Administração Pública. Demais conheci-
mentos inerentes a formação acadêmica e exercício das atribui-
ções do cargo.

Canoinhas

Prefeitura

Lei Nº. 4940 DE 29/02/2012
LEI Nº. 4940 DE 29/02/2012
DENOMINA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EURICO PAUL

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na 
Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LEOBERTO WEINERT, Pre-
feito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

L E I

Art. 1º Fica denominada de Eurico Paul a Unidade Básica de Saúde 

AGENTE OPERACIONAL I - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Serviços de limpeza. Requisição de materiais necessários aos seus 
serviços. Normas de segurança no trabalho. Princípios fundamen-
tais para o bom atendimento. Cuidados com a saúde. Qualidade 
de vida. Conservação do mobiliário e material de trabalho. Postura 
profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de segurança. 
Produtos e maneiras apropriadas para limpeza de: pisos, paredes, 
vasos sanitários, azulejos. Meio ambiente. Destinação do lixo. Re-
ciclagem. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Muni-
cípio de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Le-
gislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 
Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e 
exercício das atribuições do cargo. 

AGENTE OPERACIONAL I - AUXILIAR OPERACIONAL (GARI)
Serviços de limpeza. Requisição de materiais necessários aos seus 
serviços. Normas de segurança no trabalho. Princípios fundamen-
tais para o bom atendimento. Cuidados com a saúde. Qualidade 
de vida. Conservação do mobiliário e material de trabalho. Postura 
profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de segurança. 
Produtos e maneiras apropriadas para limpeza de: pisos, paredes, 
vasos sanitários, azulejos. Meio ambiente. Destinação do lixo. Re-
ciclagem. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgânica do Muni-
cípio de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores Públicos. Le-
gislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à Administração 
Pública. Demais conhecimentos inerentes a formação acadêmica e 
exercício das atribuições do cargo. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Noções 
básicas sobre o SUS. Programa de Saúde da Família. Entendimen-
to sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. As atri-
buições do agente comunitário de saúde. A participação do agente 
comunitário de saúde em grupos específicos. Constituição Federal 
1988, Título VII. Lei nº.: 8.080 de 19/9/1990. Lei Orgânica do 
SUS. Lei 8.142 de 28/12/1990, de participação da comunidade 
na gestão do SUS. Manual para a organização da atenção básica. 
Programa de Saúde da Família. Atribuições do agente comunitário 
de saúde. Lei nº.: 10507/2002, artigo 3º., inciso 1 a 3 – criação 
do agente de saúde. Lei 11.350 de 05/10/2006, dispõe sobre as 
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Com-
bate às Endemias.

MOTORISTA – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasilei-
ro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas 
pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Dire-
ção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de 
mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e 
Limpeza de veículos. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgâ-
nica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.

MOTORISTA – MOTORISTA DA SAÚDE
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasilei-
ro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas 
pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Dire-
ção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de 
mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e 
Limpeza de veículos. Noções de Direito Administrativo. Lei Orgâ-
nica do Município de Campo Alegre/SC. Estatuto dos Servidores 
Públicos. Legislação Federal, Estadual e Municipal relacionada à 
Administração Pública. Demais conhecimentos inerentes a forma-
ção acadêmica e exercício das atribuições do cargo.
DEMAIS PROFISSIONAIS – NÍVEL ALFABETIZADO
Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Compreensão e interpretação de textos e identificação de tipos de 
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01

Automóvel FIAT UNO Mille Fire, Ano 2005 Mo-
delo 2006, cor branca, gasolina 04 portas, 5 lu-
gares, PLACA  MFO 9042, RENAVAN 852941307                                     
CHASSI 9BD15822564685124, no estado que se encontra.

Valor do Lance Inicial R$ 8.000,00 (oito mil reais).

LOTE 04 
QTD                     DESCRIÇÃO

01

Automóvel FIAT UNO Mille fire, Ano 2005 Modelo 2006, cor 
branca, gasolina, 04 portas, 5 lugares, PLACA  MFO 8592, 
RENAVAN 852937245                                   CHASSI 
9BD15822564685092, no estado que se encontra.

Valor do Lance Inicial R$ 8.000,00 (oito mil reais).

LOTE 05
QTD                     DESCRIÇÃO

01

VW/KOMBI ESCOLAR, Ano 2002 Modelo 2002, cor branca, 
gasolina, 15 lugares, PLACA MBS 1285, RENAVAN 786107804, 
CHASSI 9BWGBO7X72PO11704, no estado que se encontra.

Valor do Lance Inicial R$ 10.000,00 (dez mil reais).

LOTE 06
QTD                     DESCRIÇÃO

01

PAS/ONIBUS M.BENZ/LO 608 D, Ano 1986, Modelo 1986, cor 
branca, gasolina, 26 lugares, PLACA AFH 5062,  RENAVAN 
276725913  CHASSI 30830011693039, no estado que se 
encontra.

Valor do Lance Inicial R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

LOTE 07
QTD                     DESCRIÇÃO

01

PAS/ONIBUS /MARCOPOLO VOLARE LOTAÇÃO, Ano 2003 
Modelo 2003, cor branca, Diesel, 24 lugares, PLACA MDQ 
2542, RENAVAN 802706045  CHASSI 93PB02A2M3C010003, 
no estado que se encontra.

Valor do Lance Inicial R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos 
reais).

LOTE 08 
QTD                     DESCRIÇÃO

01

ESP/CAMINHÃO AMBULANCIA IVECO FIAT/DAILY4912 VAN 
1, Ano  2004, Modelo 2004, cor branca, diesel, 3 luga-
res, PLACA  MEG 9568,  RENAVAN  872174530, CHASSSI 
93ZC4980148313852, no estado que se encontra.

Valor do Lance Inicial R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

LOTE 09
QTD                     DESCRIÇÃO

2000 Litros de óleo queimado.

Valor do Lance Inicial R$ 100,00 (cem reais).

LOTE 10
QTD                     DESCRIÇÃO

200  PNEUS DIVERSAS BITOLAS

localizada na Rua Álvaro Soares Machado esquina com a Rua Euri-
co Paul, no Bairro Industrial nº 01, em Canoinhas.

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

Canoinhas/SC, 29 de fevereiro de 2012
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças, em 29/02/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº. 4941 DE 05/03/2012
LEI Nº. 4941 DE 05/03/2012
“AUTORIZA LEILOAR VEÍCULOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na 
Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LEOBERTO WEINERT, Pre-
feito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
leiloar os lotes de veículos e materiais inservíveis, relacionados no 
anexo I, parte integrante da presente Lei.
Parágrafo único. A alienação prevista no caput deste artigo será 
realizada mediante o devido processo licitatório, devendo obede-
cer o valor mínimo estabelecidos na presente Lei.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 05 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito 

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças, em 29/02/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário de Administração e Finanças 

ANEXO I

LOTE 01
QTD                     DESCRIÇÃO                                             Pa-
trimônio 35075

01
RETROESCAVADEIRA, marca JCB ano 1997 - modelo 214 serie 
3, no estado em que se encontra.

Valor do Lance Inicial R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

LOTE 02
QTD                     DESCRIÇÃO

01

Automóvel SANTANA 2.0, cor prata, gasolina, 04 portas, 05 
lugares, ano 2004, modelo 2005, Placa MCL 3814, RENAVAN 
855833610, CHASSI 9BWAE03XX5P001319, em perfeitas 
condições de uso.

Valor do Lance Inicial R$ 12.000,00 (doze mil reais).

LOTE 03
QTD                     DESCRIÇÃO
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Lei Nº. 4942 DE 07/03/2012
LEI Nº. 4942 DE 07/03/2012
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEI-
TURA ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2011 E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na 
Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LEOBERTO WEINERT, Pre-
feito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

ART. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar 
no Plano Plurianual 2010-2013 e seus anexos, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2012 e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 
2012 e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicio-
nal SUPLEMENTAR no Valor de R$ 98.542,79 (Noventa e oito mil, 
quinhentos e quarenta e dois Reais e setenta e nove centavos), 
com a seguinte classificação institucional:

A)
Órgão 05 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 05.01 - Secretaria Municipal de Educação
Atividade 2.007 -Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  7.649,74
Recurso 308: Recurso FUNDEB - Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  90.893,05
Recurso 546: Recurso Aplicação Financeira do FUNDEB - Superávit

ART. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos provenientes 
do Superávit dos Recursos FUNDEB apurado no balanço do exer-
cício de 2011 que formará o Recurso 308: Recurso do FUNDEB 
Superávit no valor de R$ 7.649,74 (Sete mil, seiscentos e quarenta 
e nove Reais e setenta e quatro centavos) e o Recurso 546: Re-
curso de Aplicação Financeira do FUNDEB Superávit no valor de R$ 
90.893,05 (Noventa mil, oitocentos e noventa e três Reais e cinco 
centavos), conforme apenso.

Art. 3º As unidades monetárias desta Lei, estão mensuradas em 
valores correntes e em Reais (R$).

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

Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 07 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças, em 07/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº. 4943 DE 07/03/2012
LEI Nº. 4943 DE 07/03/2012
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PRE-
FEITURA ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na 
Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LEOBERTO WEINERT, Pre-
feito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

Valor do Lance Inicial R$ 900,00 (novecentos reais).

LOTE 11
QTD                     DESCRIÇÃO  

8.000 Kg
 Aproximadamente 8.000 Kg de ferro velho , a R$ 0,25 o 
quilo.

Valor do Lance Inicial R$ 2.000,00 (dois mil reais).

LOTE 12
QTD                     DESCRIÇÃO

950

MATERIAL ESCOLAR em boas condições: aproximadamente 
350 Peças  Carteiras Escolar fórmica verde e bege e 600 
Peças Cadeiras Escolar Fórmica Verde e Bege.

Valor do Lance Inicial R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e 
cinquenta reais).

LOTE 13
QTD                     DESCRIÇÃO

02

BLOCO MOTOR SCANIA MODELO 111, bloco e virabrequim; 
e BLOCO MOTOR PERQUINS, Motor 3654 – 6  cilindros com 
cabeçote e virabrequim.

Valor do lance Inicial R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

LOTE 14
QTD                     DESCRIÇÃO

04

Bomba injetora Mercedes 1113, motor maquina agrícola e 
Bomba Injetora Scania 111 motor maquina motoniveladora, 
pistão telescópio, ponta de eixo.

Valor do lance Inicial R$ 600,00 (seiscentos reais).

RELAÇÃO DAS SUCATAS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E 
MATERIAIS ESCOLARES QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO NO 
DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CA-
NOINHAS, PARA O LEILÃO Nº 001/2011 COM PREÇO MÍNIMO.

LOTE 15
QTD                     DESCRIÇÃO

195

Material Escolar; 195 Peças/700 Kg = 106 Cadeiras Esco-
lares em fórmica verde, beje com estrutura de ferro,  89 
Carteiras  Escolares em fórmica verde, beje com estrutura 
de ferro. Valor do Lance Inicial R$ 185,00 (cento e oitenta 
e cinco reais).

LOTE 16
QTD                     DESCRIÇÃO

05
01 - Máquina de Escrever Olivetti, 03 Máquinas de Escrever 
IBM e 01 Máquina de Escrever BROTHER, sendo que o 
lance inicial é de R$ 100,00 (cem reais).

LOTE 17
QTD                     DESCRIÇÃO

310

Aparelhos de Informática  115  Microcomputadores 125 
Monitores de Vídeo 20   Impressoras e fotocopiadoras,  50 
Estabilizadores, sendo que o lance inicial é de R$ 372,00 
(trezentos e setenta e dois reais)
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Re-
cur-
so

Valor orçado 
em 2012 (A)

Excesso de 
Arrecadação 
Aberto - Lei 
4923/2012 
(B)

Estimativa de 
Arrecadação 
para 2012, 
conforme a 
tendência do 
exercício (C)

Contingen-
ciamento 
(D)

Provável 
Excesso de 
Arrecadação 
(E=C-A-B-D)

130 29.785.716,00 1.620.000,00 34.250.000,00 444.284,00 2.400.000,00
133 9.175.122,00 130.000,00 10.550.000,00 44.878,00 1.200.000,00
254 5.200.000,00 0,00 6.747.649,68 0,00 1.547.649,68

Fonte: contabilidade, 2012.

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

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

Canoinhas/SC, 07 de março 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças, em 07/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário de Administração e Finanças

Decreto N°. 040/2012
DECRETO N°. 040/2012
“AUTORIZA DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA PARA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES”

LEOBERTO WEINERT, Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformida-
de com o artigo 66, inciso VI, da Lei Orânica do Município, resolve:

DECRETAR
Art. 1º. Fica disponibilizado o motorista SERGIO MURILO MIGUEL, 
à Fundação Municipal de Esportes, para conduzir um veículo Kom-
bi placa MGV 5099, com destino à cidade de Papanduva - SC, 
com saída dia 11/03/2012 com retorno no mesmo dia, conforme 
comunicação interna.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 09 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 09/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto N°. 044/2012
DECRETO N°. 044/2012
RETIFICA DECRETO

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a 
Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 
4.305 de 12/03/2008, resolve:

LEI
ART.1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar 
no Plano Plurianual 2010-2013 (Lei 4.467/2009) e seus anexos, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 e seus anexos, e na Lei Orça-
mentária Anual 2012 e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Ca-
noinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financei-
ro, Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.077.649,68 
(cinco milhões, setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove 
Reais e sessenta e oito centavos), com a seguinte classificação 
institucional:

A)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.062 - Apoio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas
3.3.50.00.00.00.00 - Transf a Entidades Privativas sem Fins Lucra-
tivos 1.865.000,00
Recurso 130 - Recursos Ordinários

B)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.060 - Ações de MAC - Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 1.200.000,00
Recurso 133 - Recurso ASPS 18%

3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  1.547.649,68
Recursos 254 - Recursos Produção MAC

C)
Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano
Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano
Projeto 1.015 - Pavimentação e recuperação de ruas e estradas
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações diretas 465.000,00
Recurso 130 - Recursos Ordinários

ART.2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar 
no Plano Plurianual 2010-2013 (Lei 4.467/2009) e seus anexos, 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 e seus anexos, e na Lei 
Orçamentária Anual 2012 e seus anexos, da Prefeitura Municipal 
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício 
financeiro, Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R$ 70.000,00 
(Setenta mil Reais), com a seguinte classificação institucional:

A)
Órgão 14: Fundação Municipal de Esportes
Unidade 14.01: Fundação Municipal de Esportes
Atividade 2.032 - Manutenção da Fundação Municipal de Esportes
3.3.50.00.00.00.00 - Transf a Entidades Privadas sem Fins Lucra-
tivos 70.000,00
Recurso 130 - Recursos Ordinários

ART. 3º Para suporte do que tratam os artigos 1º e 2º, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos provenien-
tes do provável excesso de arrecadação no valor de 5.147.649,68 
(cinco milhões, cento e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta 
e nove Reais e sessenta e oito centavos), observando a arrecada-
ção do exercício de 2011 e a tendência de arrecadação do exercí-
cio de 2012, discriminados nas seguintes fontes de recursos:

Tabela 1 - Demonstrativo do provável excesso de arrecadação
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Representantes de Usuários

VI - Efetivo: Neuci Alves de Moura - Segmento idosos
Suplente: Juçara Aparecida Homechen Rodrigues - Segmento Mu-
lheres

VII - Efetivo: Florentina Pereira Bueno - Segmento Idosos
Suplente: Suélen de Jesus Padilha - Segmento Mulheres

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E DA FAMÍLIA
Efetivo: Ângela Aparecida da Rocha
Suplente: Vilcéia Regina Tavares

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Efetivo: Viviana Watchel Seleme Uba
Suplente: Roseli Dobrochinskei

X - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Efetivo: Luciane Aparecida Darmorus Zucco
Suplente: Juceres Maria Wiese Roeder

XI - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOINHAS “HELMY WENDT 
MAYER”
Efetivo: Paula Morgana Rutsatz
Suplente: Viviane Bueno

XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Efetivo: Giane Helenita Pontarolo
Suplente: Jéferson Mortean Gonçalves

XIII - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Efetivo: Bruna Szczygiel Kohler
Suplente: Cleide de Fátima Kanzler

ART 2°: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART 3°: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 13 de março de 2011.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 13/03/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº 038/2012
DECRETO Nº 038/2012
“RATIFICA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - CMDA”

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo 
com o Art. 4º, caput, da Lei Municipal 3.872/2005, e com o Art. 
66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

DECRETAR
Art. 1º - Fica ratificada a Resolução nº 01/2012, do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Agropecuário - CMDA, anexa ao pre-
sente Decreto.

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

DECRETAR
Art.1º- Fica retificado o Art. 1º do Decreto nº 342/2011, que pas-
sará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica ratificado o Decreto nº. 116/2011, que aprovou 
o remembramento de terreno urbano com área de 6.050,00 m² 
(seis mil e cinqüenta metros quadrados), procedido por EDGARD 
VICENTE DE SOUZA, situado na Rua Melvin Jones, Bairro Alto da 
Tijuca, nesta cidade, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca sob as matrículas nº. 1.442 e 1.443, ficando os 
mesmos remembrados como lote nº 3 com área de 6.050,00 m², 
conforme requerimento protocolado sob nº. 2649/2011.”

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

Art.3º- Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 10 de março de 2011.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 10/03/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto N°. 045/2012
DECRETO N°. 045/2012
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CMAS - CONSELHO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Artigo 66, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, a necessidade de substituir alguns membros 
efetivos e suplentes, resolve:

DECRETAR
Art. 1º - Ficam nomeados os 12 (doze) membros efetivos com 
igual número de suplentes, abaixo relacionados, para comporem 
o CMAS -CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pelo 
período de 02 (dois) anos, como segue:

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Representantes de Entidades e Organizações de Assistência So-
cial, inscritas no CMAS

I - HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS
Efetivo: Cristine Ribeiro Isphair Maziero
Suplente: Mozéle Silveira

II - SOCIEDADE ASSISTENCIAL VALE DO CANOINHAS-SAVC
Efetivo: Maelis Schreiber
Suplente: Mozara Carvalho Schadeck

Representantes de Trabalhadores do Setor

III - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB SUBSEÇÃO DE 
CANOINHAS
Efetivo: Cristiane Pereira dos Santos
Suplente: Marina Haag

IV - NÚCLEO DE ASSISTENTES SOCIAIS DE CANOINHAS E REGIÃO
Efetivo: Karina Vieira Carvalho
Suplente: Zenici Dreher Herbst
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Tabela 1 - Serviços e valores

Máquina/Serviço Custo Total (R$) 
Valor a ser pago pelo 
Beneficiário (R$)

Trator Esteira 168,00/hora 84,00/hora
Motoniveladora 200,00/hora 100,00/hora
Retroescavadeira 87,00/hora 43,50/hora
Escavadeira Hidráulica 155,00/hora 77,50/hora
Caçambas 4,00/km rodado 2,00/km rodado
Brita  25,00/m3 12,50/m3
Cascalho 18,00/m3 9,00/m3
Lascão 13,00/m3 6,50/m3

Artigo 6º) O beneficiário terá direito a usufruir no máximo de 02 
(dois) tipos de serviços por ano, respeitando-se o limite máximo 
de horas, km ou m3 de cada tipo de serviço, conforme estipulado 
a seguir:
Tabela 2 - Quantidades máximas de horas, metros, quilômetros 
por agricultor.

Máquina/ Serviço
Máximo/ Produ-
tor/Ano

Excedente Máxi-
mo Admitido (%)

Excedente 
Máximo Admitido 
(horas/ km/m3)

Trator Esteira 10 horas 20 % 2 horas
Motoniveladora 5 horas 20 % 1 hora
Retro escavadeira 10 horas 20 % 2 horas
Escavadeira 
Hidráulica

10 horas 20 % 2 horas

Caçambas
250 km (Carrega-
do) ou no máximo 
seis viagens

20 % 50 km

Brita / Lascão 40 m3 20 % 8 m3
Cascalho 60 m3 20 % 12 m3

§ 1º Nos casos de estradas rurais, admite-se o máximo de 04 
(Quatro) serviços por agricultor/ano.
§ 2º Para os serviços de Escavadeira Hidráulica, as inscrições de-
verão ser de no mínimo dez horas individuais ou coletivas, neste 
último caso, desde que a distância entre um serviço e outro seja 
de no máximo um quilômetro.
§ 3º As inscrições de Trator de esteira deverão ser de no mínimo 
cinco horas individuais ou coletivas, neste último caso, desde que 
a distância entre um serviço e outro seja de no máximo um qui-
lômetro.
§ 4º Para os serviços de Escavadeira Hidráulica e Trator de Estei-
ra realizados através da Secretaria Municipal de Obras não serão 
considerados limites mínimos para inscrição, mediante a autoriza-
ção prévia do respectivo Secretário.

Artigo 7º) O excedente máximo admitido será utilizado nos casos 
em que a obra/serviço não pode se concluído com as horas/Km/
m3 solicitadas no momento da inscrição. No caso do transporte de 
materiais, o valor excedente de 50 km não altera o limite máximo 
de viagens/cargas, que permanece em 6 (seis).
§ 1º: Os valores adicionais de que trata o caput deste artigo serão 
calculados sobre o valor solicitado pelo agricultor, constante da Fi-
cha de Prestação de Serviço, permitido arredondamentos a maior 
para facilitar o controle.
§ 2º: Caso ainda assim o serviço não pode ser concluído e não 
tenha sido atingido o limite máximo estipulado na Tabela - 2 cons-
tante no artigo 6º, mediante laudo técnico elaborado por servidor 
da Secretaria de Desenvolvimento Rural, poderá ser ampliado o 
serviço até a conclusão do mesmo, desde que não ultrapasse o 
limite máximo estipulado. E se mesmo com esse acréscimo o ser-
viço não for concluído, e o laudo técnico apontar para a neces-
sidade da sua conclusão, sob pena de comprometer o trabalho 
já executado, será autorizado o término do serviço, desde que o 
beneficiário arque com 100% do custo.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 08 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 08/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração de Finanças

ANEXO I

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 
- CMDA

Resolução nº. 01/2012

Referente: Regulamentação do Programa Porteira Adentro (Lei nº. 
3.872 de 14 de Setembro de 2005), para o Exercício 2012.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o previsto no Art. 2º 
do seu regimento interno, e com o Art. 4º da lei nº. 3872 de 14 
de Setembro de 2005, que instituiu o Programa Porteira Adentro, 
resolve:
- Regulamentar o referido programa, para o ano de 2012, com as 
seguintes condições:

Artigo 1º) As inscrições para o programa serão realizadas pelo 
agricultor interessado, na Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Rural, obedecendo aos seguintes critérios:
§ 1º: Para os serviços de retro escavadeira, trator de esteiras e 
escavadeira hidráulica: por região, conforme estabelecido no ar-
tigo 8º.
§ 2º: Para os serviços com moto niveladora: inscrição geral, obe-
decendo à programação da Secretaria de Obras, realizando-se 
inscrição prévia para vistoria e que será confirmada quando a má-
quina estiver realizando trabalhos na comunidade do agricultor 
inscrito.
§ 3º: Para pedra-brita, cascalho, lascão e transporte de materiais, 
pela ordem de inscrição para entrega com a caçamba da Secre-
taria de Agricultura e por região quando a Secretaria de Obras 
auxiliar na entrega desses materiais.

Artigo 2º) A divulgação do Programa deverá ser feita através dos 
meios de comunicação em massa e através dos conselheiros das 
localidades, sendo que no caso das máquinas constantes do pará-
grafo 1º do Artigo 1º, será fixado um prazo para as inscrições, de 
forma a não comprometer o andamento geral do programa.

Artigo 3º) Somente serão atendidas as inscrições feitas dentro do 
prazo referido no artigo anterior.

Artigo 4º) No momento da inscrição, deverão ser obedecidos os 
critérios estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 2º da lei 3.872. 
No ato da inscrição deverá ser preenchido a Ficha de Prestação 
de Serviços, com a apresentação dos documentos necessários e 
declaração de responsabilidade pelas informações prestadas por 
parte do beneficiário. Também no momento da inscrição deverão 
ser repassados ao agricultor, informações sobre o programa, prin-
cipalmente orientações com relação ao aspecto de preservação 
ambiental, prazos, formas de pagamento, etc.

Artigo 5º) Será subsidiado ao agricultor 50% (Cinqüenta Por Cen-
to) do valor da hora máquina, do quilômetro rodado ou do m3 de 
brita/cascalho/lascão, considerando-se a seguinte tabela:
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total do serviço poderá exceder, conforme prevê o § 1º do artigo 
7º ou mediante laudo (§ 2º do artigo 7º), até mesmo ultrapassar 
esse índice.
§ 1º Caso ocorra diferença entre o recolhido e o realizado, o ex-
cedente deverá ser recolhido também através de DAM, no prazo 
máximo de 05 (Cinco) dias úteis.
§ 2º Diferenças a menor não serão devolvidas pela Prefeitura, 
nem tampouco ficarão disponíveis para as futuras etapas do pro-
grama. Cabe ao beneficiário utilizá-las integralmente nesta etapa.

Artigo 13º) Os produtores que ficarem inadimplentes com o pro-
grama, dentro dos critérios legais serão inscritos em dívida ativa, 
tomadas às medidas cabíveis para a liquidação do débito e não 
poderão participar de outros programas municipais.

Artigo 14º) Quando o serviço for terceirizado, a Secretaria de De-
senvolvimento Rural deverá notificar a empresa a respeito do teto 
máximo de serviço extra, esclarecendo que somente até este limi-
te, será feito o pagamento para a referida empresa.
§ 1º A empresa que estiver a serviço do programa, não poderá 
realizar trabalho extra a seu critério, mesmo que com pagamento 
total por parte do produtor, o mesmo ocorrendo quando forem 
máquinas da Prefeitura, para não atrasar o andamento do pro-
grama.

Artigo 15º) Os serviços solicitados na inscrição e ou devidamente 
pagos através do recolhimento da taxa, são intransferíveis entre 
beneficiários.

Artigo 16º) Quando mais de uma família for atendida no mesmo 
contrato/inscrição, todas deverão ser citadas, para fins de estatís-
ticas do programa, conforme prevê a lei que o institui.

Artigo 17º) Agricultores que não preencham os requisitos estabe-
lecidos no artigo 4º, parágrafo 2º da lei 3.872 poderão ser atendi-
dos pelo programa, porém não poderão usufruir do subsídio de 50 
% do valor dos serviços, ou seja, deverão recolher ao Funderural 
o valor integral dos mesmos, conforme prevê a referida lei.

Artigo 18º) Compete a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a 
execução e o acompanhamento do programa, através de:
- Elaboração dos documentos, listagens, fichas de controle, reali-
zação das inscrições, preenchimento dos DAM, etc.
- Elaboração com o auxilio da Secretaria do Meio Ambiente, de 
folder explicativo e conscientizador de questões ligadas à preser-
vação ambiental, a ser distribuído aos beneficiários do programa.
- Acompanhamento a campo dos serviços realizados, bem como 
controle das quantidades de horas, km e m3 disponibilizados aos 
beneficiários.
- Avaliação das etapas do programa, para aperfeiçoamento futuro, 
a ser discutido com este Conselho.

Artigo 19º) Casos omissos a esta resolução deverão ser submeti-
dos e resolvidos pela Comissão Executiva deste Conselho, ouvida 
a Comissão Técnica de Infraestrutura.

Canoinhas (SC), 14 de fevereiro de 2012.

Esta resolução entra em vigor na data de sua ratificação por De-
creto Executivo, revogadas as disposições em contrário.

WANDERLEY JOSÉ DOMBROSKI - Presidente

ANTONIO BAIL SOBRINHO- Conselheiro

EDMAR GONÇALVES PADILHA- Conselheiro

HÉLIO HENKELS - Conselheiro

Artigo 8º) A operacionalização do programa será executada de 
acordo com os critérios a seguir estipulados:
I) Elaboração de um roteiro de todas as comunidades do interior 
do município, ordenando-as da primeira á última, seguindo o cri-
tério da localização geográfica, dando sentido de caminhamento 
ao programa.
II) Será levada em consideração a malha viária e as definições das 
microbacias para elaboração deste roteiro, e a responsabilidade 
da sua execução está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural.
III) Os serviços constantes do § 1º do Artigo 1º iniciarão dando 
continuidade ao cronograma do ano anterior.
IV) Caso alguma comunidade não tenha solicitado um tipo de ser-
viço, a comunidade na seqüência será atendida, não sendo ne-
cessário encerramento de todos os tipos de serviços na mesma 
comunidade.
V) Definida a seqüência das comunidades, abrirá período de inscri-
ções por região com divulgação nos meios de comunicação local.
VI) Os interessados deverão dirigir-se a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural no prazo estabelecido para efetuar a ins-
crição e efetivá-la através do recolhimento da contrapartida (DAM) 
relativa ao seu serviço, na rede bancária ou nas casas lotéricas 
(valores estes que serão revertidos ao Funderural).
VII) Caso o agricultor não recolha a contrapartida no prazo esti-
pulado, perderá a sua inscrição e para a nova etapa deverá fazer 
outra inscrição.
VIII) De posse dos DAM, a Secretaria de Desenvolvimento Rural 
preparará a listagem das obras/serviços a serem executados, que 
deverão conter:
- Nome do Beneficiário
- Localidade
- Tipo de Serviço
- Quantidades (horas, km. m3) programadas.
- Quantidades (horas, km. m3) realizadas.
- Local para assinatura do beneficiário, concordando com o serviço 
realizado.

Artigo 9º) O programa poderá atender em caráter excepcional, 
através da modalidade chamada “Porteira Adentro Emergencial” 
aos agricultores que necessitarem comprovadamente de serviços 
com urgência, para viabilizar retirada de cargas vivas, transporte 
de alimentação para animais, transporte de alunos da rede esco-
lar, retirada de safras agrícolas ou situações similares que exijam 
tais serviços, respeitando as possibilidades técnicas e disponibili-
dade de maquinários.
§ 1º: Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Rural comprovar atra-
vés de laudo técnico a necessidade da urgência de realização do 
serviço.
§ 2º: Os serviços de que trata o caput deste artigo serão preferen-
cialmente executados com máquinas da prefeitura, e poderão ser 
prestados independentemente da obediência aos prazos e demais 
condições de inscrição, especialmente as descritas nos artigos 1º.

Artigo 10º) O programa também poderá atender em caráter ex-
cepcional, através da modalidade chamada “Porteira Adentro Ha-
bitacional” aos agricultores que necessitarem comprovadamente 
de serviços de infraestrutura contemplados neste programa, para 
a construção de moradias ou outras de vital importância para a 
propriedade.

Artigo 11º) As máquinas e caçambas deverão manter controle de 
horas e quilometragem com assinatura de concordância do bene-
ficiário, no início e final dos trabalhos. Também os locais de reti-
radas de cascalho e brita deverão manter seu controle de volume 
fornecido ao programa. É obrigação do produtor beneficiário a 
conferência das horas e km das máquinas e caçambas.

Artigo 12º) O produtor recolherá o valor da taxa sobre a quanti-
dade solicitada e registrada na Ficha de Prestação de Serviço. O 
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Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se res-
ponsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre 
a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade 
do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 08 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 08/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº041/2012
DECRETO Nº041/2012
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEI-
TURA ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2011 E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a 
Lei Municipal 4.942 de 07/03/2012, resolve:

DECRETAR

ART. 1º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Or-
çamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 1º da Lei 
4.942 de 07 de março de 2012, no valor de R$ 98.542,79 (Noventa 
e oito mil, quinhentos e quarenta e dois Reais e setenta e nove 
centavos), com a seguinte classificação institucional:

A)
Órgão 05 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 05.01 - Secretaria Municipal de Educação
Atividade 2.007 -Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  7.649,74
Recurso 308: Recurso FUNDEB - Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  90.893,05
Recurso 546: Recurso Aplicação Financeira do FUNDEB - Superávit

ART. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, ficam utiliza-
dos os recursos provenientes do Superávit dos Recursos FUNDEB 
apurado no balanço do exercício de 2011 que formará o Recurso 
308: Recurso do FUNDEB Superávit no valor de R$ 7.649,74 (Sete 
mil, seiscentos e quarenta e nove Reais e setenta e quatro centa-
vos) e o Recurso 546: Recurso de Aplicação Financeira do FUNDEB 
Superávit no valor de R$ 90.893,05 (Noventa mil, oitocentos e 
noventa e três Reais e cinco centavos).

ART. 3º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas 
em valores correntes e em Reais (R$).

ART. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Canoinhas/SC, 09 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

LEÔNIDAS PACHECO DE MIRANDA LIMA - Conselheiro

LUIS MÁRIO FEDALTO - Conselheiro

RODOLFO ZIPPERER - Conselheiro

Decreto Nº. 011/2012
DECRETO Nº. 011/2012
APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a 
Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 
4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR
Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com 
área de 5.000,00m² (Cinco mil metros quadrados), procedido por 
JOSÉ ORLANDO ALVES DA ROCHA, situado em uma rua sem de-
nominação no Distrito de Felipe Schmidt, nesta cidade de Canoi-
nhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comar-
ca sob as matrículas nº. 35.226 ficando o imóvel assim distribuído: 
lote nº. 01 com área de 2.000,00m² e lote nº02 com 3.000,00m², 
conforme requerimento protocolado sob nº.0250/2012.

Art.2o - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se respon-
sabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a 
planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade 
do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 25 de janeiro de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 25/01/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 039/2012
DECRETO Nº. 039/2012
APROVA REMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a 
Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 
4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR
Art.1º- Fica aprovado o remembramento de terreno urbano com 
área de 1.266,00 m² (Um mil, duzentos e sessenta e seis metros 
quadrados), procedido por GIOVANI LUIS TREVISANI, situado na 
Rua Francisco de Paula Pereira, no Centro, nesta cidade, regis-
trado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob as 
matrículas nº. 2.393 e 31.115 ficando o imóvel assim distribuído: 
lote nº. 02 com área de 1.266,00 m2, pertencente a quadra 28 
conforme requerimento protocolado sob nº. 1710/2012.

Art.2o - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da 
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Re-
cur-
so

Valor orçado 
em 2012 (A)

Excesso de 
Arrecadação 
Aberto - Lei 
4923/2012 
(B)

Estimativa de 
Arrecadação 
para 2012, 
conforme a 
tendência do 
exercício (C)

Contingen-
ciamento 
(D)

Provável 
Excesso de 
Arrecadação 
(E=C-A-B-D)

130 29.785.716,00 1.620.000,00 34.250.000,00 909.284,00 1.935.000,00
133 9.175.122,00 130.000,00 10.550.000,00 944.878,00 300.000,00
254 5.200.000,00 0,00 6.747.649,68 0,00 1.547.649,68

Fonte: contabilidade, 2012.

ART. 4º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas 
em valores correntes e em Reais (R$).

ART. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Canoinhas/SC, 09 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 09/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. 165/2012
PORTARIA Nº. 165/2012

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e de acor-
do com as Leis Municipais nº 3.869/2005 e 4.385 de 23/12/2008;

CONSIDERANDO; a existência de servidor em gozo de licença ma-
ternidade;
CONSIDERANDO: a existência de vagas excedentes;
CONSIDERANDO: que a educação é serviço público essencial, re-
solve;

CONTRATAR

Art.1º Ficam contratados os profissionais a seguir relacionados 
para atuarem na Rede Municipal de Ensino junto à Secretaria Mu-
nicipal de Educação:

1. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECÍLIA MEIRELES

1.1 ANA MARIA CHIMANGOSEWSKI RINCON, Ensino Médio para 
exercer a função de Monitor de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 horas, para atuar no CEI Cecília Meireles da Rede Mu-
nicipal de Ensino, no período de 01/03/2012 a 18/12/2012. Con-
siderando a necessidade de continuidade do trabalho existente 
nos Centros de Educação Infantil - CEIs, para atendimento das 
crianças de 0 a 6 anos, respeitando os parâmetros de qualidade 
da Educação Infantil, faz-se necessário o Processo Seletivo ex-
cepcionalmente para 2012, aguardando concurso público para o 
preenchimento do cargo de Monitor de Educação Infantil.

1.2 LUCIANA MALINOSKI ERHARDT, nível MAG II para exercer 
a função de professora de Educação Infantil com carga horária 
de 20 horas e 25% de regência, para atuar no CEI Cecília Mei-
reles da Rede Municipal de Ensino, no período de 05/03/2012 
a 02/06/2012. Considerando vaga vinculada da professora Elcia 

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 09/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº042/2012
DECRETO Nº042/2012
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PRE-
FEITURA ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a 
Lei Municipal 4.943 de 07/03/2012, resolve:

DECRETAR
ART. 1º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Or-
çamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 1º da Lei 
4.943 de 07 de março de 2012, no valor de R$ 3.712.649,68 (três 
milhões, setecentos e doze mil, seiscentos e quarenta e nove Re-
ais e sessenta e oito centavos), com a seguinte classificação ins-
titucional:

A)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.062 - Apoio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas
3.3.50.00.00.00.00 - Transf a Entidades Privativas sem Fins Lucra-
tivos 1.865.000,00
Recurso 130 - Recursos Ordinários

B)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.060 - Ações de MAC - Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 300.000,00
Recurso 133 - Recurso ASPS 18%

3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  1.547.649,68
Recursos 254 - Recursos Produção MAC

ART. 2º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no Orçamen-
to Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 2º da Lei 4.943 
de 07 de março de 2012, no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil 
Reais), com a seguinte classificação institucional:

A)
Órgão 14: Fundação Municipal de Esportes
Unidade 14.01: Fundação Municipal de Esportes
Atividade 2.032 - Manutenção da Fundação Municipal de Esportes
3.3.50.00.00.00.00 - Transf a Entidades Privadas sem Fins Lucra-
tivos 70.000,00
Recurso 130 - Recursos Ordinários

ART. 3º Para suporte do que tratam os artigos 1º e 2º deste De-
creto, ficam utilizados os recursos provenientes do provável ex-
cesso de arrecadação no valor de R$ 3.782.649,68 (três milhões, 
setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove Reais 
e sessenta e oito centavos), observando a arrecadação do exer-
cício de 2011 e a tendência de arrecadação do exercício de 2012, 
discriminados nas seguintes fontes de recursos:

Tabela 1 - Demonstrativo do provável excesso de arrecadação
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necessidade de continuidade do trabalho existente nos Centros 
de Educação Infantil - CEIs, para atendimento das crianças de 0 
a 6 anos, respeitando os parâmetros de qualidade da Educação 
Infantil, faz-se necessário o Processo Seletivo excepcionalmente 
para 2012, aguardando concurso público para o preenchimento do 
cargo de Monitor de Educação Infantil.

6.3 JANETE TEREZINHA MACHADO, Ensino Médio para exercer a 
função de Monitor de Educação Infantil, com carga horária de 30 
horas, para atuar no CEI Vinicius de Moraes da Rede Municipal de 
Ensino, no período de 02/03/2012 a 18/12/2012. Considerando a 
necessidade de continuidade do trabalho existente nos Centros 
de Educação Infantil - CEIs, para atendimento das crianças de 0 
a 6 anos, respeitando os parâmetros de qualidade da Educação 
Infantil, faz-se necessário o Processo Seletivo excepcionalmente 
para 2012, aguardando concurso público para o preenchimento do 
cargo de Monitor de Educação Infantil.

7. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO WARDENSKI

7.1 MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA, nível MAG II para exercer a 
função de professora de Educação Infantil, com carga horária 
de 20 horas, 25% de regência, para atuar na EBM Alberto War-
denski da Rede Municipal de Ensino, no período de 01/03/2012 a 
18/12/2012. Considerando vinculada aguardando concurso públi-
co.

7.2 SALETE APARECIDA FIGURA, nível MAG II para exercer a fun-
ção de professora de História com carga horária de 10 horas, 09 
aulas ministradas, 01 aula excedente e 15% de regência, para 
atuar na EBM Alberto Wardenski da Rede Municipal de Ensino, no 
período de 01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga vincu-
lada do professor Mário Krizinski, o qual está a disposição na EBM 
Presidente Castelo Branco.

7.3 ANDRÉA PINHEIRO DOS SANTOS FERREIRA, nível MAG II para 
exercer a função de professora de Anos Iniciais, com carga horária 
de 20 horas, 30% de regência, para atuar na EBM Alberto War-
denski da Rede Municipal de Ensino, no período de 02/03/2012 a 
18/12/2012. Considerando vinculada da professora Dircélia Lean-
dro dos Santos Lima, a qual ocupa o cargo de Diretora de Projetos 
Educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação.

8. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL EVALDO DRANKA

8.1 JOSIANE CAROLINA DA SILVA, nível MAG II para exercer a 
função de professora de Educação Física com carga horária de 
20 horas, 15 aulas ministradas e sem regência, para atuar na 
EBM Evaldo Dranka da Rede Municipal de Ensino, no período de 
01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga vinculada aguar-
dando a realização do concurso público.

8.2 JOSIANE SCHOSTAK, nível MAG I para exercer a função de 
professora de Educação Física com carga horária de 20 horas, 
18 aulas ministradas, 02 aulas excedentes e 15% de regência, 
para atuar na EBM Evaldo Dranka e EBM Maria Izabel de Lima 
Cubas da Rede Municipal de Ensino, no período de 05/03/2012 a 
18/12/2012. Considerando 10 horas da EBM Evaldo Dranka vaga 
vinculada da professora Simone Calixto Léria, a qual está à dis-
posição na EBM José Grosskopf e 10 horas da EBM Maria Izabel 
de Lima Cubas vaga vinculada aguardando processo de lotação, 
remoção e alteração.

8.3 LIZETE DIDEK, nível MAG II para exercer a função de profes-
sora de Anos Iniciais, com carga horária de 20 horas e 30% de 
regência, para atuar na EBM Evaldo Dranka da Rede Municipal de 
Ensino, no período de 01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando 
vaga excedente, aguardando a realização do Concurso Público, 
contrato que pode ser encerrado a qualquer momento.

Aparecida Chimangosevski Gevieski, a qual está em Licença Prê-
mio.

1.3 LEDIANE PRISCILA MATTOS, nível MAG II para exercer a 
função de professora de Educação Infantil com carga horária de 
20 horas e 25% de regência, para atuar no CEI Cecília Meire-
les da Rede Municipal de Ensino, no período de 05/03/2012 a 
04/04/2012. Considerando vaga vinculada da professora Salete de 
Fátima Scheuer Schuh a qual está em Licença Prêmio.

2. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECÍLIA MEIRELES E
CEI MÁRIO EDSON DE AGUIAR

2.1 ALBINA ROSA CABRAL, nível MAG II para exercer a função de 
professora de Educação Física com carga horária de 30 horas, 30 
aulas ministradas, 06 aulas excedentes e 15% de regência, para 
atuar no CEI Cecília Meireles e CEI Mário Edson de Aguiar da Rede 
Municipal de Ensino, no período de 01/03/2012 a 18/12/2012. 
Considerando vaga vinculada aguardando a realização do concur-
so público.

3. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FERNANDO PESSOA

3.1 ELIANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA, Ensino Médio para 
exercer a função de Monitor de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 horas, para atuar no CEI Fernando Pessoa da Rede 
Municipal de Ensino, no período de 01/03/2012 a 18/12/2012. 
Considerando a necessidade de continuidade do trabalho existen-
te nos Centros de Educação Infantil - CEIs, para atendimento das 
crianças de 0 a 6 anos, respeitando os parâmetros de qualidade 
da Educação Infantil, faz-se necessário o Processo Seletivo ex-
cepcionalmente para 2012, aguardando concurso público para o 
preenchimento do cargo de Monitor de Educação Infantil.

4. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONTEIRO LOBATO

4.1 TONI ROBERTO GUESSER, nível MAG I para exercer a função 
de professora de Educação Física com carga horária de 20 horas, 
18 aulas ministradas, 02 aulas excedentes e 15% de regência, 
para atuar no CEI Monteiro Lobato da Rede Municipal de Ensino, 
no período de 05/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga vin-
culada aguardando a realização do concurso público.

5. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO BANDEIRA

5.1 MARIEL HORSKY, nível MAG II para exercer a função de pro-
fessora de Educação Física com carga horária de 20 horas e 25% 
de regência, para atuar no CEI Pedro Bandeira da Rede Municipal 
de Ensino, no período de 02/03/2012 a 29/06/2012. Considerando 
vaga vinculada da professora Adriana Riske Batista, a qual está 
em licença prêmio.

6. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINICIUS DE MORAES

6.1 MARLI DE FÁTIMA PISCOSKI, Ensino Médio para exercer a 
função de Monitor de Educação Infantil, com carga horária de 30 
horas, para atuar no CEI Vinicius de Moraes da Rede Municipal de 
Ensino, no período de 01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando a 
necessidade de continuidade do trabalho existente nos Centros 
de Educação Infantil - CEIs, para atendimento das crianças de 0 
a 6 anos, respeitando os parâmetros de qualidade da Educação 
Infantil, faz-se necessário o Processo Seletivo excepcionalmente 
para 2012, aguardando concurso público para o preenchimento do 
cargo de Monitor de Educação Infantil.

6.2 SÉRGIO ANTONIO FEGER, Ensino Médio para exercer a função 
de Monitor de Educação Infantil, com carga horária de 30 horas, 
para atuar no CEI Vinicius de Moraes da Rede Municipal de En-
sino, no período de 07/03/2012 a 18/12/2012. Considerando a 
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Ensino, no período de 01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando 
vaga vinculada da professora Iliane Neumann, a qual está em li-
cença maternidade e após férias.

12.2 LUCIANA SCHISSEL LOPES IGNASZEWSKI, nível MAG I para 
exercer a função de professora de Matemática, com carga horária 
de 20 horas, 20 aula ministradas, 04 aulas excedentes e 15% de 
regência, para atuar na EBM Presidente Castelo Branco da Rede 
Municipal de Ensino, no período de 07/03/2012 a 18/12/2012. 
Considerando vaga vinculada da professora Tânia Maria Maiéski 
Domenico, a qual está em processo de readaptação junto a EBM 
Presidente Castelo Branco.

13. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL RIO DO PINHO

13.1 THIAGO MOKWA, nível MAG II para exercer a função de 
professor de Ciências, com carga horária de 20 horas, 13 aulas 
ministradas e sem regência junto a EBM Rio do Pinho no perío-
do de 05/03/2012 a 03/05/2012. Considerado vaga vinculada da 
professora Dirley Aparecida Heckler Porta, a qual está em Licença 
Prêmio.

13.2 SUSY APARECIDA GAPSKI, nível MAG II para exercer a fun-
ção de professora de anos iniciais, com carga horária de 40 horas 
e 30% de regência, para atuar na EBM Rio do Pinho da Rede Mu-
nicipal de Ensino, no período de 05/03/2012 a 28/06/2012. Con-
siderando vaga vinculada da professora Marili Postol Froehner, a 
qual está em licença prêmio.

14. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SEVERO DE ANDRADE

14.1 MAÍSA BATISTA, nível MAG I para exercer a função de profes-
sora de Educação Física com carga horária de 20 horas, 16 aulas 
ministradas e 15% de regência, para atuar na EBM Severo de 
Andrade da Rede Municipal de Ensino, no período de 05/03/2012 
a 02/06/2012. Considerando vaga vinculada da professora Arlete 
Maria Wunsche, a qual está em Licença Prêmio.

15. GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI FABIANO GADZINSKI

15.1 KÁTIA MARIA JUNG, nível MAG II para exercer a função de 
professora de Educação Física com carga horária de 20 horas, 15 
aulas ministradas e sem regência, para atuar no GEM Frei Fabiano 
Gadzinski da Rede Municipal de Ensino, no período de 01/03/2012 
a 18/12/2012. Considerando vaga vinculada aguardando a realiza-
ção do concurso público.

16. GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MENINO DEUS

16.1 FRANÇOISE ELISABETH GALLOTI VARELA CASTANHA DIT-
TRICH, nível MAG II para exercer a função de professora de Anos 
Iniciais com carga horária de 20 horas e 30% regência, para atuar 
no GEM Menino Deus da Rede Municipal de Ensino, no período de 
01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga vinculada da pro-
fessora Maria Pyrciak, a qual está em Processo de Readaptação 
junto ao GEM Menino Deus.

16.2 MARIA ANGÉLICA BARBOSA, nível MAG II para exercer a fun-
ção de professora de Anos Iniciais com carga horária de 20 horas e 
30% regência, para atuar no GEM Menino Deus da Rede Municipal 
de Ensino, no período de 05/03/2012 a 18/05/2012. Considerando 
vaga vinculada da professora Solange Damaso Schreiber, a qual 
está em Licença Prêmio.

17. GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NEY PACHECO DE MIRANDA 
LIMA

17.1 JOSIANE APARECIDA ARTNER, nível MAG II para exercer a 
função de professora de Anos Iniciais com carga horária de 20 

9. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL BENEDITO THERÉZIO DE CARVA-
LHO

9.1 ELIZABETE APARECIDA NOGUEIRA FIGURA, nível MAG I para 
exercer a função de professora de Ciências, com carga horária de 
20 horas e 15% de regência, para atuar na EBM Benedito The-
rézio de Carvalho da Rede Municipal de Ensino, no período de 
05/03/2012 a 03/04/2012. Considerando vaga vinculada da pro-
fessora Petronila Gurzynski Oliskowski, a qual está em licença prê-
mio.

10. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL GUILHERMINA MARIA VEIGA 
FERREIRA

10.1 ADRIANA MACHADO CAMPOLIN, nível MAG II para exercer 
a função de professora de Educação Infantil, com carga horária 
de 20 horas, 25% de regência, para atuar na EBM Guilhermina 
Maria Veiga Ferreira da Rede Municipal de Ensino, no período de 
02/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga excedente, desdo-
bramento de turma não podendo ocorrer à efetivação sendo que a 
turma está em funcionamento a menos de 5 anos.

10.2 CÉLIA KRICZINSKI, nível MAG II para exercer a função de 
professora de Educação Física, com carga horária de 10 horas, 06 
aulas ministradas e sem regência, para atuar na EBM Guilhermi-
na Maria Veiga Ferreira da Rede Municipal de Ensino, no período 
de 07/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga excedente, não 
podendo ocorrer à efetivação em virtude do reduzido número de 
aulas.

11. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS

11.1 JOSIANE CAROLINA DA SILVA, nível MAG II para exercer a 
função de professora de Educação Física com carga horária de 10 
horas, 09 aulas ministradas, 01 aula excedente e 15% de regência, 
para atuar na EBM Maria Izabel de Lima Cubas da Rede Municipal 
de Ensino, no período de 05/03/2012 a 18/12/2012. Considerando 
vaga vinculada da professora Márcia Raquel Schoroeder, a qual 
está em estado gestacional avançado e por recomendação médica 
não pode deslocar-se de ônibus.

11.2 IVONE GONÇALVES DE LIMA OLIVEIRA, nível MAG II para 
exercer a função de professora de Anos Iniciais com carga ho-
rária de 20 horas e 30% regência, para atuar na EBM Maria Iza-
bel de Lima Cubas da Rede Municipal de Ensino, no período de 
01/03/2012 a 30/03/2012. Considerando vaga vinculada da pro-
fessora Rosani Aparecida Dranka, a qual está em Licença Prêmio.

11.3 ARCILENE CLARICE BIGAS, nível MAG I para exercer a 
função de professora de Anos Iniciais com carga horária de 20 
horas e 30% regência, para atuar na EBM Maria Izabel de Lima 
Cubas da Rede Municipal de Ensino, no período de 06/03/2012 a 
30/03/2012. Considerando vaga vinculada da professora Rosani 
Aparecida Dranka, a qual está em Licença Prêmio.

11.4 CRISTIANE LANDUCHE GUIMARÃES MENDES, nível MAG II, 
para exercer a função de professora de Anos Iniciais com carga 
horária de 20 horas e 30% regência, para atuar na EBM Maria 
Izabel de Lima Cubas da Rede Municipal de Ensino, no período de 
01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga vinculada aguar-
dando a realização do concurso público, contrato este que pode 
ser encerrado a qualquer momento.

12. ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

12.1 MÔNICA GONÇALVES, nível MAG II para exercer a função 
de professor de Educação Física, com carga horária de 10 horas, 
09 aulas ministradas, 01 aula excedente e 15% de regência, para 
atuar na EBM Presidente Castelo Branco da Rede Municipal de 
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Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Canoinhas/SC, 02 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

TELMA REGINA BLEY
Secretária Municipal de Saúde
Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 02/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. 181/2012
PORTARIA Nº. 181/2012
CONTRATA APROVADO PELO PROCESSO SELETIVO

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme 
prevê a Lei Municipal nº. 3.869 de 24/08/2005, resolve:

CONTRATAR
Art.1º - Fica contratado para exercer o cargo de Médico Pedia-
tra, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, o profissional 
GERALDO LUIZ CARDOSO CHAVES, aprovado no processo seleti-
vo nº. 002/SMS/2012, para contratação temporária e convocado 
através do Edital nº. 010/2012 de 16 de fevereiro de 2012, a partir 
de 01/03/2012, conforme comunicação interna.

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

Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 08 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito  

TELMA REGINA BLEY
Secretária Municipal de Saúde

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças em 08/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. 197/2012
PORTARIA Nº. 197/2012
CONTRATA APROVADO PELO PROCESSO SELETIVO

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme 
prevê a Lei Municipal nº. 3.869 de 24/08/2005, resolve:

CONTRATAR
Art.1º - Fica contratada para exercer o cargo de Farmacêutico Ge-
rente, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, a profissional 
SIMONE KRUG, aprovado no processo seletivo nº. 001/SMS/2011, 
para contratação temporária e convocado através do Edital nº. 
008/2012, de 07 de fevereiro de 2012, a partir de 12/03/2012, 
conforme comunicação interna.

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

horas e 30% regência, para atuar no GEM Ney Pacheco de Miran-
da Lima da Rede Municipal de Ensino, no período de 05/03/2012 a 
29/05/2012. Considerando vaga vinculada da professora Maria do 
Rocio Meyer, a qual está em Licença Prêmio.

17.2 ROSANE WÜNSCH BAIL, nível MAG II para exercer a fun-
ção de professora de Anos Iniciais com carga horária de 20 ho-
ras e 30% regência, para atuar no GEM Ney Pacheco de Miranda 
Lima da Rede Municipal de Ensino, no período de 01/03/2012 a 
29/05/2012. Considerando vaga vinculada da professora Maria do 
Rocio Meyer, a qual está em Licença Prêmio.

18. ERM PROFESSORA EDEMITA CONCEIÇÃO ROSA

18.1 MARILÚ DE FÁTIMA TACHESKI, nível MAG II para exercer a 
função de professora de Educação Infantil, com carga horária de 
20 horas, 25% de regência, para atuar na ERM Professora Edemita 
da Conceição Rosa da Rede Municipal de Ensino, no período de 
01/03/2012 a 18/12/2012. Considerando vaga excedente, desdo-
bramento de turma não podendo ocorrer à efetivação sendo que a 
turma está em funcionamento a menos de 5 anos.

19. ERM CAMPO DOS BUENOS

19.1 JOCELI SCHUELLER, nível MAG I para exercer a função de 
professora de anos iniciais, com carga horária de 20 horas e 30% 
de regência, para atuar na ERM Campo dos Buenos da Rede Mu-
nicipal de Ensino, no período de 01/03/2012 a 18/12/2012. Con-
siderando vaga excedente, sendo Escola Rural Municipal que faz 
parte do Programa Escola Ativa, que têm por objetivo incentivar a 
permanência das Escolas Multisseriadas.

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

Art.3º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/ SC, 01 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

HAMILTON WENDT
Secretário Municipal de Educação

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 01/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. 175/2012
PORTARIA Nº. 175/2012
NOMEIA APROVADO PELO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme 
previsão do art.13, I da Lei Municipal nº. 2.305 de 03/07/1990, 
resolve.

NOMEAR
Art.1º - Fica nomeado para exercer o cargo de Técnico em Enfer-
magem, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, a profis-
sional CRISTIANE MARIA CHUK PIRES DIAS, aprovada em hábil 
e competente concurso público previsto no edital nº. 002/2007, 
inscrito sob nº. 810, a partir de 06/03/2012.

Art.2º - A efetiva posse da aprovada será contada nos termos da 
Lei nº. 2.305 de 03/07/90.
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Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças em 10/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Inexigibilidade de Licitação N.º FMAS 01/2012
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Processo Licitatório n.º FMAS 12/2012
Inexigibilidade de Licitação n.º FMAS 01/2012

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas, Estado de 
Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 11.455.005/0001-25 sito 
à rua Felipe Schmidt, 10 - Centro, comunica, contratação através 
de Inexigibilidade de Licitação. Artigo 25, I, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Contratada: COLETIVO SANTA CRUZ LTDA (CNPJ: 83.189.308/0001-
54).
Aquisição de passagens urbanas municipais, destinadas a pesso-
as em circunstâncias especiais (carentes) em linhas exclusivas do 
Coletivo Santa Cruz Ltda.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Vigência do Contrato até 31/12/2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Capinzal

Prefeitura

Decreto 020/2012
DECRETO Nº 020, DE 12 DE MARÇO DE 2012.
Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município e pelo art. 15 da Lei Municipal nº 2.991, de 14 de de-
zembro de 2011,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento do SIMAE - Serviço Intermuni-
cipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro, um crédito adicional 
suplementar, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco 
mil reais), para reforço da dotação orçamentária, a seguir espe-
cificada:

1301.17.512.0165.1161 AQUISIÇÃO E SUBST. VIATURAS E MÁ-
QUINAS FTE DR R$ 0,00
44.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 
165.000,00
Total R$  165.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1º deste De-
creto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto 
no inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patri-
monial do Exercício de 2011, do Serviço Intermunicipal de Água e 
Esgoto, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 
reais), conforme quadro a seguir.

Superávit Financeiro
IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES FTE DR R$ 0,00

Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 08 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito  

TELMA REGINA BLEY
Secretária Municipal de Saúde

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças em 08/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. 205/2012
PORTARIA Nº. 205/2012

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

REVOGAR PORTARIA
Art.1º - Fica revogada a Portaria nº 180/2012 que nomeou 
a Comissão Especial do Concurso Público previsto no edital nº 
001/2012, integrada pelos seguintes membros:

- Zenici Dreher Herbst;
- Fernando Luis Tokarski;
- Alexandra Lavina;

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

Art.3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 09 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, em 09/03/2012.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. 207/2012
PORTARIA Nº. 207/2012

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e do art. 
119 da Lei nº. 2.305 de 03/07/1990; Resolve:

DESIGNAR
Art.1º - Fica designada LINE BEATRIZ RIBEIRO VIEIRA DE LIMA, 
servidora pública municipal, efetiva no cargo de Agente Admi-
nistrativa Auxiliar, para exercer suas atividades junto ao Juízo da 
008ª Zona Eleitoral, onde desenvolverá suas funções no período 
de 09/04/2012 à 08/04/2013.

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

Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 10 de março de 2012.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito
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CIALAR - Processo Licitatório Nº 0002/2012 - 
Pregão Eletrônico Nº 0001/2012
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 0002/2012
Pregão Eletrônico Nº 0001/2012

OBJETO: Aquisição fracionada de gêneros alimentícios, material 
de higiene e limpeza e gás de cozinha, para manutenção das ativi-
dades do Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar, com recursos 
próprios.

ENTREGA E ABERTURA: através do site https://cidadecompras.
cnm.org.br Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para 
abertura às 08:35 horas do dia 29/03/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:
No endereço https://cidadecompras.cnm.org.br
Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, 
RUA EMILIA BARIOSN, SN.
No sítio: www.capinzal.sc.gov.br
HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
TELEFONE No (0__49)3555-8719, FAX No 3555-8744.

Capinzal, 19 de março de 2012.
KATIA BAZZO
Pregoeira

Superávit Financeiro 00 00 R$ 165.000,00
Total 165.000,00

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

Capinzal, SC, 12 de março de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 021/2012
DECRETO Nº 021, DE 12 DE MARÇO DE 2012.
Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município e pelo art. 15 da Lei Municipal nº 2.991, de 14 de de-
zembro de 2011,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento do SIMAE - Serviço Intermuni-
cipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro, um crédito adicional 
suplementar, no valor de R$ 3.157,45 (três mil, cento e cinqüenta 
e sete reais e quarenta e cinco centavos), para reforço da dotação 
orçamentária, a seguir especificada.

1301.17.512.0165.2149 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC. PÚBLI-
COS FTE DR R$ 0,00
31.71.11.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas 000 000 R$ 
2.158,25
31.71.13.00.00.00.00 Obrigações patronais 000 000 R$ 899,66
33.71.33.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção 000 
000 R$ 33,18
33.71.35.00.00.00.00 Serviços de consultoria 000 000 R$ 66,36
Total 3.157,45

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1º deste De-
creto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no 
inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a anulação 
parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao orçamento 
vigente do SIMAE Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Ca-
pinzal e Ouro, no valor de R$ 3.157,45 (três mil, cento e cinqüenta 
e sete reais e quarenta e cinco centavos), na forma do quadro a 
seguir.

1301.17.512.0165.2149 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC. PÚBLI-
COS FTE DR R$ 0,00
44.71.52.00.00.00.00 Equipamentos e material permanente 000 
000 R$ 3.157,45
Total 3.157,45

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

Capinzal, SC, 12 de março de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 266  963/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

ALB1270 55038192D 2336920/0 03/02/2012

LXV0156 55038178D 2336920/0 13/01/2012

LYD2617 55038174D 2336920/0 13/01/2012

MBQ4100 55038086D 162 * I5010/0 09/01/2012

MBQ4100 55038087D 163 c/c 162 * I5061/0 09/01/2012

MBQ4100 55038088D 230 * V6599/2 09/01/2012

MHO3440 55037917D 230 * V6599/2 01/01/2012

MHO6462 55038177D 2336920/0 13/01/2012

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  29 DE FEVEREIRO DE 2012

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 266  964/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

CCK4477 55269879D 181 * XVII5541/2 05/01/2012

JFV3664 55269870D 181 * XVII5541/2 03/01/2012

LXO5754 55037887D 1675185/1 03/01/2012

LZJ5345 55269871D 181 * XVII5541/2 03/01/2012

LZR8786 55269858D 181 * XVII5541/2 29/12/2011

MDR1420 55269905D 181 * XVII5541/2 18/01/2012

MFR8265 55269843D 181 * XVII5541/5 23/12/2011

MFS6208 55038085D 203 * V5967/0 06/01/2012

MHB3676 55269872D 181 * XVII5541/2 03/01/2012

MJB5039 55269881D 181 * XVII5541/2 05/01/2012

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  29 DE FEVEREIRO DE 2012

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 266  965/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

ANM8183 55038017D 2326912/0 20/12/2011 R$ 53,20 

BGF5325 55037801D 2336920/0 07/10/2011 R$ 127,69 

LXM5138 55037903D 162 * I5010/0 19/11/2011 R$ 574,61 

LXM5138 55037904D 163 c/c 162 * I5061/0 19/11/2011 R$ 574,61 

LZI1315 55037820D 2336920/0 17/10/2011 R$ 127,69 

MBT3846 55071095B 230 * V6599/2 10/11/2011 R$ 191,53 

MGZ8398 55037759D 162 * I5010/0 09/11/2011 R$ 574,61 

MGZ8398 55037760D 163 c/c 162 * I5061/0 09/11/2011 R$ 574,61 

MGZ8398 55037761D 230 * V6599/2 09/11/2011 R$ 191,53 

MIK8653 54941886C 230 * VII6610/2 27/10/2011 R$ 127,69 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  29 DE FEVEREIRO DE 2012

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 266  966/2012

Página : 1 / 2

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

ADX3383 55269753D 181 * XVII5541/2 24/11/2011 R$ 53,20 

AEX9792 55269737D 181 * XVII5541/2 18/11/2011 R$ 53,20 

AMV3291 55269690D 181 * XVII5541/2 27/10/2011 R$ 53,20 

ILD0241 55269560D 181 * XVII5541/2 22/09/2011 R$ 53,20 

LWZ1976 55037973D 218 * I7455/0 24/11/2011 R$ 85,12 

LXM0961 55269722D 181 * XVII5541/2 11/11/2011 R$ 53,20 

LXM5138 55037905D 244 * II7048/1 19/11/2011 R$ 191,53 

LXR2455 55037971D 203 * V5967/0 24/11/2011 R$ 191,53 

LZJ2637 54942919C 1955835/0 01/10/2011 R$ 127,69 

LZJ2637 54942920C 1695207/0 01/10/2011 R$ 53,20 

LZK0372 55269704D 181 * XVII5541/2 03/11/2011 R$ 53,20 

MCQ4553 55269609D 181 * XVII5541/2 10/10/2011 R$ 53,20 

MDY5453 54240597D 181 * XVII5541/2 31/08/2011 R$ 53,20 

MEG4986 55038067D 2286530/0 26/11/2011 R$ 127,69 

MFO9384 55269581D 181 * XVII5541/2 28/09/2011 R$ 53,20 

MGX1806 55037972D 1675185/1 24/11/2011 R$ 127,69 

MHJ5817 55269755D 181 * XVII5541/2 24/11/2011 R$ 53,20 

MIG4536 55269686D 181 * XVII5541/2 26/10/2011 R$ 53,20 

MIQ6193 55269539D 181 * XVII5541/2 15/09/2011 R$ 53,20 

MIV4254 55269733D 181 * XVII5541/2 17/11/2011 R$ 53,20 

MJB6755 55269826D 181 * XVII5541/2 16/12/2011 R$ 53,20 

1 / 2
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EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  29 DE FEVEREIRO DE 2012

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 266  967/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

LYJ6898 55038189D 2336920/0 30/01/2012

MEL6449 55038251D 2326912/0 31/01/2012

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 266  968/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

AQJ9434 55269896D 181 * XVII5541/2 12/01/2012

MBC0882 55269889D 181 * XVII5541/2 07/01/2012

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 266  969/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

ILX6462 55038132D 2336920/0 08/12/2011 R$ 127,69 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

MARCOS ITO OKUMA

DELEGADO DE POLICIA
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 266  970/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

ALL3779 55269832D 181 * XVII5541/2 17/12/2011 R$ 53,20 

CLP1136 55269580D 181 * XVII5541/2 28/09/2011 R$ 53,20 

MDH9273 55269649D 181 * XVII5541/2 17/10/2011 R$ 53,20 

MDP5082 55269741D 181 * XVII5541/2 19/11/2011 R$ 53,20 

MDQ3898 55269665D 181 * XVII5541/2 19/10/2011 R$ 53,20 

MIV3189 55037907D 203 * V5967/0 01/12/2011 R$ 191,53 

MIV3189 55037908D 252 * VI7366/2 01/12/2011 R$ 85,12 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAPINZAL/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

ERALDO JOSE HACHMANN

DIRETOR DE TRANSITO
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Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 913 do dia 20/01/2012, Pá-
gina 53, na seguinte conformidade: onde lê-se: valor R$ 7.013,52 
(SETE MIL, TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) leia-
se: valor R$ 7.354,32 (SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E 
QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL 
Tomada DE PREÇOS Nº 3/2012 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2012 - PMC

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia e\\\\ou 
construção civil para elaboração de projetos de pavimentação, em 
diversas ruas, neste Município, de acordo com o Memorial Descri-
tivo constante no Anexo “D” do Edital.

COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL

Para fins do disposto no § 3º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, 
e posteriores alterações, comunicamos as seguintes licitantes: 
GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP; REAL TOPOGRAFIA LTDA - 
ME; SANETAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SANEAMENTO 
E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, e MAIS ENGENHARIA E CONSTU-
ÇÕES LTDA - EPP, que a licitante: METRO CÚBICO ENGENHARIA 
LTDA, interpôs, na data de 13 de março de 2012, recurso adminis-
trativo pugnando pela revisão do julgamento da fase de habilita-
ção do certame. Desejando, V. Sª poderão impugná-los, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação 
deste aviso, estando os autos abertos à consulta desde já.

Concórdia, SC, 16 de março de 2012.
RUTINEIA ROSSI
Pregoeira

Extrato DE RATIFICAÇÃO DE Dispensa DE Licitação 
Nº 13/2012 - PMC
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
13/2012 - PMC

O Secretário Municipal de Educação torna público que ratificou o 
ato da Senhora Dilce Ghelen, Diretora Pedagógica, que Dispen-
sou a licitação, nos termos do Inciso II, do Artigo 24, da Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para contratação de empresa 
para o fornecimento de equipamentos de informática, a favor da 
empresa EXTENÇÃO COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS, no valor total de R$ 7.040,00(sete mil e quarenta reais).

Concórdia, SC, 16 de março de 2012.
SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Extrato DO Resultado DA Habilitação Tomada DE 
PREÇOS Nº 17/2012 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012 PMC

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou 
construção civil, em regime de empreitada global (material, mão 
de obra e equipamentos) para execução de obra de pavimentação 
asfáltica e Drenagem pluvial na Rua Vitor Sopelsa, neste Municí-
pio, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto Básico cons-
tante no Anexo “D” do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Chapadão do Lageado

Prefeitura

Extrato de Edital Nº 28/2012 - PM
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 28/2012 
- PM
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2012 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessa-
dos, que estará reunida no dia 29 de março de 2012, às 10h00min, 
a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de 
empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo 
objeto é a à aquisição de materiais de uso e consumo (gêneros 
de alimentação e descartáveis) para atender as necessidades das 
secretarias Municipais, a ser fornecido pela Proponente vencedo-
ra, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas 
no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser 
obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08h00min às 12h00min e 
das 13h30min às 16h00min ou pelo e-mail: compras@chapadao-
dolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 19 de março de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital Nº 29/2012 - PM
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2012 
- PM
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2012 - PM

CONTRATANTE Município de Chapadão do Lageado.
OBJETO: Contratação de Empresa para Coordenação do Projeto 
de Dança: Vem Vamos Dançar - desenvolvido nas escolas mu-
nicipais, grupo de idosos e nas comunidade (dança de salão) de 
Chapadão do Lageado.
FORNECEDOR: CLINICA DE ATIVIDADES FISICAS ACQUA CEN-
TRO LTDA.
VALOR: R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) mensais.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/1993.

Chapadão do Lageado (SC), 19 de março de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

Prefeitura

Errata Contrato Nº 33/2012 - PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
ERRATA
CONTRATO N° 33/2012 - PMC

A Prefeitura Municipal de Concórdia, SC, vem a público para re-
tificar o Extrato do Contrato nº 33/2012- PMC, celebrado com a 
empresa REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS, publicado no 
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Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 
8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado 
do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, 
nos seguintes termos, as licitantes: DALLAGNOL ENGENHARIA DE 
OBRAS LTDA e BALBINOT TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA - EPP atenderam plenamente todos os requisitos de 
habilitação constantes do instrumento convocatório e, por conse-
guinte, foram julgadas HABILITADAS. Já a licitante BRITTER RO-
DOVIAS LTDA apresentou o documento exigido no item nº 5.1, alí-
nea “f” vencido, ou seja: “Prova de regularidade relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos 
por Lei.” restando à mesma INABILITADA. Outrossim, ficam as li-
citantes 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 as proponentes participantes, para se tiver interesse, 
interpor recurso. Não havendo interposição de recursos, ficam as 
licitantes habilitadas desde já convocadas a participar da sessão 
de abertura de seus Envelopes nº 02 - Propostas de Preços, no dia 
27 (vinte e sete) de março de 2012, às 15h30min (quinze horas e 
trinta minutos), na Sala de Licitações da Prefeitura de Concórdia, 
situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro.

Concórdia, SC, 16 de março de 2012.
NAIR KOPPE VOGT
Vice Presidente da C.P.L.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro a Fevereiro 2012/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I,alinea 'a' e'b' II e § 1º)                                                                     CONSOLIDADO                   
          

RECEITAS PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A
REALIZAR

(a-c)
Janeiro à

Fevereiro (b)
%

(b/a)
Até Fevereiro

(c)
%

(c/a)
 RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)
  RECEITAS CORRENTES
   RECEITA TRIBUTÁRIA
     Impostos
     Taxas
     Contribuição de Melhoria
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
     Contribuições Sociais
     Contribuições Econômicas
   RECEITA PATRIMONIAL
     Receitas Imobiliárias
     Receitas de Valores Mobiliários
     Receita de Concessões e Permissões
     Compensações Financeiras
     Outras Receitas Patrimoniais
   RECEITA AGROPECUÁRIA
     Receita da Produção Vegetal
     Receita da Produção Animal e Derivados
     Outras Receitas Agropecuárias
   RECEITA INDUSTRIAL
     Receita da Indústria Extrativa Mineral
     Receita da Indústria de Transformação
     Receita da Indústria de Construção
   RECEITA DE SERVIÇOS
     Receita de Serviços
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
     Transferências Intergovernamentais
     Transferências de Instituições Privadas
     Transferências do Exterior
     Transferências de Pessoas
     Transferências de Convênios
     Transferências para o Combate a Fome
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES
     Multas e Juros de Mora
     Indenizações e Restituições
     Receita da Dívida Ativa
     Receitas Correntes Diversas
  RECEITAS DE CAPITAL
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO
     Operações de Crédito Internas
     Operações de Crédito Externas
   ALIENAÇÃO DE BENS
     Alienação de Bens Móveis
     Alienação de Bens Imóveis
   AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
     Amortizações de Empréstimos
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
     Transferências Intergovernamentais
     Transferências de Instituições Privadas
     Transferências do Exterior
     Transferências de Pessoas
     Transferências de Outras Instituíções Púb
     Transferências de Convênios
     Transferências para o Combate a Fome
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
     Integralização do Capital Social
     Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi
     Remuneração das Disponibilidades
     Receitas de Capital Diversas
 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

137.058.400,00
134.731.400,00

18.230.000,00
14.640.000,00

2.590.000,00
1.000.000,00
5.244.400,00
2.944.400,00
2.300.000,00
4.289.200,00

85.000,00
4.043.200,00

161.000,00
0,00
0,00

35.000,00
0,00
0,00

35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.617.500,00
1.617.500,00

101.347.600,00
100.174.600,00

0,00
0,00
0,00

1.173.000,00
0,00

3.967.700,00
1.807.600,00

687.600,00
957.000,00
515.500,00

2.327.000,00
0,00
0,00
0,00

242.000,00
185.000,00

57.000,00
0,00
0,00

2.085.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.085.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.906.600,00

137.058.400,00
134.731.400,00

18.230.000,00
14.640.000,00

2.590.000,00
1.000.000,00
5.244.400,00
2.944.400,00
2.300.000,00
4.289.200,00

85.000,00
4.043.200,00

161.000,00
0,00
0,00

35.000,00
0,00
0,00

35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.617.500,00
1.617.500,00

101.347.600,00
100.174.600,00

0,00
0,00
0,00

1.173.000,00
0,00

3.967.700,00
1.807.600,00

687.600,00
957.000,00
515.500,00

2.327.000,00
0,00
0,00
0,00

242.000,00
185.000,00

57.000,00
0,00
0,00

2.085.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.085.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.906.600,00

23.399.913,88
22.851.561,40

3.031.404,03
1.577.064,35
1.324.593,48

129.746,20
1.070.700,68

731.226,34
339.474,34

1.836.172,05
13.417,31

1.803.293,06
19.461,68

0,00
0,00

2.220,50
0,00
0,00

2.220,50
0,00
0,00
0,00
0,00

64.620,56
64.620,56

16.290.436,87
16.258.665,20

0,00
0,00
0,00

31.771,67
0,00

556.006,71
333.825,89

97.178,76
91.169,15
33.832,91

548.352,48
0,00
0,00
0,00

7.099,28
0,00

7.099,28
0,00
0,00

541.253,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

541.253,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.171.336,27

17,07
16,96
16,62
10,77
51,14
12,97
20,41
24,83
14,75
42,80
15,78
44,60
12,08

0,00
0,00
6,34
0,00
0,00
6,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3,99
3,99

16,07
16,23

0,00
0,00
0,00
2,70
0,00

14,01
18,46
14,13

9,52
6,56

23,56
0,00
0,00
0,00
2,93
0,00

12,45
0,00
0,00

25,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29,98

23.399.913,88
22.851.561,40

3.031.404,03
1.577.064,35
1.324.593,48

129.746,20
1.070.700,68

731.226,34
339.474,34

1.836.172,05
13.417,31

1.803.293,06
19.461,68

0,00
0,00

2.220,50
0,00
0,00

2.220,50
0,00
0,00
0,00
0,00

64.620,56
64.620,56

16.290.436,87
16.258.665,20

0,00
0,00
0,00

31.771,67
0,00

556.006,71
333.825,89

97.178,76
91.169,15
33.832,91

548.352,48
0,00
0,00
0,00

7.099,28
0,00

7.099,28
0,00
0,00

541.253,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

541.253,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.171.336,27

17,07
16,96
16,62
10,77
51,14
12,97
20,41
24,83
14,75
42,80
15,78
44,60
12,08

0,00
0,00
6,34
0,00
0,00
6,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3,99
3,99

16,07
16,23

0,00
0,00
0,00
2,70
0,00

14,01
18,46
14,13

9,52
6,56

23,56
0,00
0,00
0,00
2,93
0,00

12,45
0,00
0,00

25,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29,98

113.658.486,12
111.879.838,60

15.198.595,97
13.062.935,65

1.265.406,52
870.253,80

4.173.699,32
2.213.173,66
1.960.525,66
2.453.027,95

71.582,69
2.239.906,94

141.538,32
0,00
0,00

32.779,50
0,00
0,00

32.779,50
0,00
0,00
0,00
0,00

1.552.879,44
1.552.879,44

85.057.163,13
83.915.934,80

0,00
0,00
0,00

1.141.228,33
0,00

3.411.693,29
1.473.774,11

590.421,24
865.830,85
481.667,09

1.778.647,52
0,00
0,00
0,00

234.900,72
185.000,00

49.900,72
0,00
0,00

1.543.746,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.543.746,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.735.263,73
Subtotal das Receitas(III) = (I + II) 140.965.000,00 140.965.000,00 24.571.250,15 17,43 24.571.250,15 17,43 116.393.749,85

                                    

Balanço Orçamentário Prefeitura Municipal de Concórdia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro a Fevereiro 2012/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I                                                                       CONSOLIDADO
RECEITAS PREVISÃO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA
(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A
REALIZAR

(a-c)
Janeiro à

Fevereiro (b)
%

(b/a)
Até Fevereiro

(c)
%

(c/a)
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
     Mobiliária
     Contratual
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
     Mobiliária
     Contratual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) 140.965.000,00 140.965.000,00 24.571.250,15 17,43 24.571.250,15 17,43 116.393.749,85
DÉFICIT (VI) - - - - 0,00 - -
TOTAL (VII) = (V + VI) 140.965.000,00 140.965.000,00 24.571.250,15 17,43 24.571.250,15 17,43 116.393.749,85
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
    Superávit Financeiro
    Reabertura de Créditos Acionais

- 1.381.963,28

1.381.963,28
0,00

- - 134.567,48

134.567,48
0,00

- -
-
-
-

DESPESAS DOTAÇÃO  
INICIAL   (d)

CRÉDITOS
ADICIONAI

S (e)

Dotação
Atualizada
(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS
Saldo a

Realizar (f-g)Janeiro à
Fevereiro Até Fevereiro

DESPESAS LIQUIDADAS %
(g/f)Janeiro à

Fevereiro Até Fevereiro

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII) 133.862.150,00   1.827.473,78 135.689.623,78  49.307.242,59  49.307.242,59  14.890.654,20  14.890.654,20  10,97 120.798.969,58
DESPESAS CORRENTES 115.378.450,00     823.059,27 116.201.509,27  45.851.852,96  45.851.852,96  14.515.427,94  14.515.427,94  12,49 101.686.081,33
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  49.259.400,00         288,40  49.259.688,40   7.775.744,01   7.775.744,01   7.450.480,13   7.450.480,13  15,12  41.809.208,27
  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     440.000,00           0,00     440.000,00     112.492,35     112.492,35     112.492,35     112.492,35  25,56     327.507,65
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  65.679.050,00     822.770,87  66.501.820,87  37.963.616,60  37.963.616,60   6.952.455,46   6.952.455,46  10,45  59.549.365,41
DESPESAS DE CAPITAL  18.283.700,00   1.004.414,51  19.288.114,51   3.455.389,63   3.455.389,63     375.226,26     375.226,26   1,94  18.912.888,25
  INVESTIMENTOS  16.593.300,00   1.004.414,51  17.597.714,51   3.245.389,63   3.245.389,63     235.226,26     235.226,26   1,33  17.362.488,25
  INVERSÕES FINANCEIRAS           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   1.690.400,00           0,00   1.690.400,00     210.000,00     210.000,00     140.000,00     140.000,00   8,28   1.550.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA     200.000,00           0,00     200.000,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00     200.000,00
RESERVA RPPS           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)   7.102.850,00           0,00   7.102.850,00   1.244.015,50   1.244.015,50   1.171.336,27   1.171.336,27  16,49   5.931.513,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 140.965.000,00   1.827.473,78 142.792.473,78  50.551.258,09  50.551.258,09  16.061.990,47  16.061.990,47  11,24 126.730.483,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
    Dívida Mobiliária           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
    Outras Dívidas           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
    Dívida Mobiliária           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
    Outras Dívidas           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   0,00           0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 140.965.000,00   1.827.473,78 142.792.473,78  50.551.258,09  50.551.258,09  16.061.990,47  16.061.990,47  11,24 126.730.483,31
SUPERÁVIT (XIII)           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   8.509.259,68   0,00           0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 140.965.000,00   1.827.473,78 142.792.473,78  50.551.258,09  50.551.258,09  16.061.990,47  24.571.250,15  17,20 118.221.223,63

DESPESAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

  DOTAÇÃO  
 INICIAL   (d)

CRÉDITOS
ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
LIQUIDAR

(f-g)
Janeiro à
Fevereiro Até Fevereiro Janeiro à

Fevereiro Até Fevereiro (g) %
(g/f)

  DESPESAS CORRENTES   7.102.850,00           0,00   7.102.850,00   1.244.015,50   1.244.015,50   1.171.336,27   1.171.336,27  16,49   5.931.513,73
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   7.102.850,00           0,00   7.102.850,00   1.244.015,50   1.244.015,50   1.171.336,27   1.171.336,27  16,49   5.931.513,73
TOTAL   7.102.850,00           0,00   7.102.850,00   1.244.015,50   1.244.015,50   1.171.336,27   1.171.336,27  16,49   5.931.513,73

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  

                
______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada(a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a Liquidar

(a-b)Janeiro a Fevereiro até Fevereiro Janeiro a Fevereiro até Fevereiro (b)  %
b/to.b

 %  
(b/a)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)     133.862.150,00     135.689.623,78      49.307.242,59      49.307.242,59      14.890.654,20      14.890.654,20  92,71  10,97     120.798.969,58
  Legislativa       2.400.000,00       2.400.000,00         533.989,70         533.989,70         239.751,77         239.751,77   1,49   9,99       2.160.248,23
     Acao Legislativa       2.400.000,00       2.400.000,00         533.989,70         533.989,70         239.751,77         239.751,77   1,49   9,99       2.160.248,23
  Administracao      12.673.700,00      12.673.700,00       4.988.147,86       4.988.147,86       1.544.632,68       1.544.632,68   9,62  12,19      11.129.067,32
     Acao Judiciaria          70.000,00          70.000,00          31.696,70          31.696,70             772,89             772,89   0,00   1,10          69.227,11
     Planejamento e Orcamento         132.000,00         132.000,00           9.534,40           9.534,40             481,15             481,15   0,00   0,36         131.518,85
     Administracao Geral       9.027.600,00       9.027.600,00       1.984.782,70       1.984.782,70       1.183.388,09       1.183.388,09   7,37  13,11       7.844.211,91
     Comunicacao Social         351.600,00         351.600,00         130.762,94         130.762,94         102.728,84         102.728,84   0,64  29,22         248.871,16
     Assistencia Hospitalar e Ambulatorial       3.092.500,00       3.092.500,00       2.831.371,12       2.831.371,12         257.261,71         257.261,71   1,60   8,32       2.835.238,29
  Assistencia Social       5.608.300,00       5.835.608,45       2.172.884,58       2.172.884,58         581.201,99         581.201,99   3,62   9,96       5.254.406,46
     Administracao Geral       3.014.800,00       3.014.800,00         770.531,97         770.531,97         410.208,99         410.208,99   2,55  13,61       2.604.591,01
     Assistencia ao Idoso         250.000,00         250.000,00          76.727,04          76.727,04           8.231,84           8.231,84   0,05   3,29         241.768,16
     Assistencia a Crianca e ao Adolescente         511.800,00         511.800,00          29.853,86          29.853,86          10.315,51          10.315,51   0,06   2,02         501.484,49
     Assistencia Comunitaria       1.831.700,00       2.059.008,45       1.295.771,71       1.295.771,71         152.445,65         152.445,65   0,95   7,40       1.906.562,80
  Previdencia Social       6.095.000,00       6.095.000,00         872.324,93         872.324,93         654.157,13         654.157,13   4,07  10,73       5.440.842,87
     Administracao Geral         860.000,00         860.000,00         288.929,13         288.929,13          70.761,33          70.761,33   0,44   8,23         789.238,67
     Previdencia Basica       5.235.000,00       5.235.000,00         583.395,80         583.395,80         583.395,80         583.395,80   3,63  11,14       4.651.604,20
  Saude      34.217.400,00      34.328.724,89      17.535.685,91      17.535.685,91       5.571.556,75       5.571.556,75  34,69  16,23      28.757.168,14
     Administracao Geral       3.011.300,00       3.011.300,00         621.374,56         621.374,56         204.154,87         204.154,87   1,27   6,78       2.807.145,13
     Atencao Basica      12.144.700,00      12.171.758,55       2.849.030,92       2.849.030,92       2.313.744,48       2.313.744,48  14,41  19,01       9.858.014,07
     Suporte Profilatico e Terapeutico      18.416.400,00      18.500.666,34      13.868.667,07      13.868.667,07       2.975.480,43       2.975.480,43  18,52  16,08      15.525.185,91
     Vigilancia Sanitaria         645.000,00         645.000,00         196.613,36         196.613,36          78.176,97          78.176,97   0,49  12,12         566.823,03
  Educacao      31.883.300,00      32.560.540,36      10.732.938,25      10.732.938,25       3.582.159,13       3.582.159,13  22,30  11,00      28.978.381,23
     Alimentacao e Nutricao         860.000,00         860.000,00         274.100,16         274.100,16          66.631,93          66.631,93   0,41   7,75         793.368,07
     Ensino Fundamental      22.862.300,00      23.425.990,36       8.005.224,76       8.005.224,76       2.460.752,42       2.460.752,42  15,32  10,50      20.965.237,94
     Ensino Medio         820.000,00         820.000,00         756.015,81         756.015,81               0,00               0,00   0,00   0,00         820.000,00
     Ensino Superior           1.000,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00           1.000,00
     Educacao Infantil       7.277.000,00       7.364.900,00       1.647.597,57       1.647.597,57       1.054.774,78       1.054.774,78   6,57  14,32       6.310.125,22
     Educacao Especial          63.000,00          88.650,00          49.999,95          49.999,95               0,00               0,00   0,00   0,00          88.650,00
  Cultura       1.480.600,00       1.480.600,00         258.379,74         258.379,74         101.134,89         101.134,89   0,63   6,83       1.379.465,11
     Administracao Geral       1.016.700,00       1.016.700,00         258.379,74         258.379,74         101.134,89         101.134,89   0,63   9,95         915.565,11
     Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic           8.000,00           8.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00           8.000,00
     Difusao Cultural         455.900,00         455.900,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00         455.900,00
  Urbanismo      18.462.400,00      18.957.400,00       5.578.283,70       5.578.283,70       1.032.888,85       1.032.888,85   6,43   5,45      17.924.511,15
     Administracao Geral       3.996.600,00       3.996.600,00         696.530,15         696.530,15         555.617,03         555.617,03   3,46  13,90       3.440.982,97
     Infra-estrutura Urbana      14.465.800,00      14.960.800,00       4.881.753,55       4.881.753,55         477.271,82         477.271,82   2,97   3,19      14.483.528,18
  Habitacao         339.500,00         339.500,00          15.413,62          15.413,62             832,60             832,60   0,01   0,25         338.667,40
     Administracao Geral          28.000,00          28.000,00          13.923,62          13.923,62             369,30             369,30   0,00   1,32          27.630,70
     Habitacao Rural         311.500,00         311.500,00           1.490,00           1.490,00             463,30             463,30   0,00   0,15         311.036,70
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RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

  Gestao Ambiental         767.000,00         768.600,08         181.283,09         181.283,09          72.548,86          72.548,86   0,45   9,44         696.051,22
     Administracao Geral         504.800,00         504.800,00         137.511,54         137.511,54          57.776,23          57.776,23   0,36  11,45         447.023,77
     Recuperacao de Areas Degradadas         262.200,00         263.800,08          43.771,55          43.771,55          14.772,63          14.772,63   0,09   5,60         249.027,45
  Agricultura       2.831.100,00       3.031.100,00         932.275,57         932.275,57         145.547,21         145.547,21   0,91   4,80       2.885.552,79
     Administracao Geral          15.000,00          15.000,00           7.207,02           7.207,02             755,30             755,30   0,00   5,04          14.244,70
     Saneamento Basico Rural         120.000,00         120.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00         120.000,00
     Promocao da Producao Vegetal          20.000,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00          20.000,00
     Promocao da Producao Animal         109.000,00         144.800,00          60.829,60          60.829,60               0,00               0,00   0,00   0,00         144.800,00
     Abastecimento          65.000,00          65.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00          65.000,00
     Extensao Rural       2.502.100,00       2.666.300,00         864.238,95         864.238,95         144.791,91         144.791,91   0,90   5,43       2.521.508,09
  Industria         650.000,00         650.000,00          29.795,10          29.795,10               0,00               0,00   0,00   0,00         650.000,00
     Promocao Industrial         650.000,00         650.000,00          29.795,10          29.795,10               0,00               0,00   0,00   0,00         650.000,00
  Comercio e Servicos       1.650.000,00       1.650.000,00         372.440,87         372.440,87          35.743,25          35.743,25   0,22   2,17       1.614.256,75
     Promocao Comercial         350.000,00         350.000,00         113.891,54         113.891,54          18.304,25          18.304,25   0,11   5,23         331.695,75
     Turismo       1.300.000,00       1.300.000,00         258.549,33         258.549,33          17.439,00          17.439,00   0,11   1,34       1.282.561,00
  Transporte       5.146.450,00       5.256.450,00       2.206.841,52       2.206.841,52         670.871,66         670.871,66   4,18  12,76       4.585.578,34
     Administracao Geral       2.229.450,00       2.229.450,00         421.662,61         421.662,61         317.976,29         317.976,29   1,98  14,26       1.911.473,71
     Transporte Rodoviario       2.917.000,00       3.027.000,00       1.785.178,91       1.785.178,91         352.895,37         352.895,37   2,20  11,66       2.674.104,63
  Desporto e Lazer       3.541.500,00       3.541.500,00         788.105,06         788.105,06         124.518,44         124.518,44   0,78   3,52       3.416.981,56
     Administracao Geral       1.634.700,00       1.634.700,00         407.359,94         407.359,94         121.968,44         121.968,44   0,76   7,46       1.512.731,56
     Desporto de Rendimento       1.544.800,00       1.544.800,00         198.948,12         198.948,12           2.550,00           2.550,00   0,02   0,17       1.542.250,00
     Desporto Comunitario         362.000,00         362.000,00         181.797,00         181.797,00               0,00               0,00   0,00   0,00         362.000,00
  Encargos Especiais       5.915.900,00       5.920.900,00       2.108.453,09       2.108.453,09         533.108,99         533.108,99   3,32   9,00       5.387.791,01
     Defesa Civil         500.000,00         500.000,00         340.000,00         340.000,00          90.000,00          90.000,00   0,56  18,00         410.000,00
     Servico da Divida Interna       2.130.400,00       2.130.400,00         322.492,35         322.492,35         252.492,35         252.492,35   1,57  11,85       1.877.907,65
     Outros Encargos Especiais       3.285.500,00       3.290.500,00       1.445.960,74       1.445.960,74         190.616,64         190.616,64   1,19   5,79       3.099.883,36
  Reserva de Contingencia         200.000,00         200.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00         200.000,00
     Reserva de Contingencia         200.000,00         200.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00   0,00   0,00         200.000,00

Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada(a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a Liquidar

(a-b)Janeiro a Fevereiro até Fevereiro Janeiro a Fevereiro até Fevereiro (b)  %
b/to.b

 %  
(b/a)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       7.102.850,00       7.102.850,00       1.244.015,50       1.244.015,50       1.171.336,27       1.171.336,27   7,29  16,49       5.931.513,73
  Legislativa         100.000,00         100.000,00          83.000,00          83.000,00          10.320,77          10.320,77   0,06  10,32          89.679,23
     Acao Legislativa         100.000,00         100.000,00          83.000,00          83.000,00          10.320,77          10.320,77   0,06  10,32          89.679,23
  Administracao         766.950,00         766.950,00         121.519,84         121.519,84         121.519,84         121.519,84   0,76  15,84         645.430,16
     Administracao Geral         766.950,00         766.950,00         121.519,84         121.519,84         121.519,84         121.519,84   0,76  15,84         645.430,16
  Assistencia Social         311.000,00         311.000,00          52.602,95          52.602,95          52.602,95          52.602,95   0,33  16,91         258.397,05
     Administracao Geral         311.000,00         311.000,00          52.602,95          52.602,95          52.602,95          52.602,95   0,33  16,91         258.397,05
  Previdencia Social          40.000,00          40.000,00           3.758,18           3.758,18           3.758,18           3.758,18   0,02   9,40          36.241,82
     Administracao Geral          40.000,00          40.000,00           3.758,18           3.758,18           3.758,18           3.758,18   0,02   9,40          36.241,82
  Saude       1.430.600,00       1.430.600,00         228.051,22         228.051,22         228.051,22         228.051,22   1,42  15,94       1.202.548,78
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     Administracao Geral          41.000,00          41.000,00          14.829,22          14.829,22          14.829,22          14.829,22   0,09  36,17          26.170,78
     Atencao Basica       1.389.600,00       1.389.600,00         213.222,00         213.222,00         213.222,00         213.222,00   1,33  15,34       1.176.378,00
  Educacao       3.444.550,00       3.444.550,00         607.294,87         607.294,87         607.294,87         607.294,87   3,78  17,63       2.837.255,13
     Ensino Fundamental       2.443.550,00       2.443.550,00         429.465,24         429.465,24         429.465,24         429.465,24   2,67  17,58       2.014.084,76
     Educacao Infantil       1.001.000,00       1.001.000,00         177.829,63         177.829,63         177.829,63         177.829,63   1,11  17,77         823.170,37
  Cultura          63.400,00          63.400,00           9.533,17           9.533,17           9.533,17           9.533,17   0,06  15,04          53.866,83
     Administracao Geral          63.400,00          63.400,00           9.533,17           9.533,17           9.533,17           9.533,17   0,06  15,04          53.866,83
  Urbanismo         498.600,00         498.600,00          79.463,14          79.463,14          79.463,14          79.463,14   0,49  15,94         419.136,86
     Administracao Geral         498.600,00         498.600,00          79.463,14          79.463,14          79.463,14          79.463,14   0,49  15,94         419.136,86
  Gestao Ambiental          33.000,00          33.000,00           4.553,64           4.553,64           4.553,64           4.553,64   0,03  13,80          28.446,36
     Administracao Geral          33.000,00          33.000,00           4.553,64           4.553,64           4.553,64           4.553,64   0,03  13,80          28.446,36
  Transporte         278.550,00         278.550,00          44.114,85          44.114,85          44.114,85          44.114,85   0,27  15,84         234.435,15
     Administracao Geral         278.550,00         278.550,00          44.114,85          44.114,85          44.114,85          44.114,85   0,27  15,84         234.435,15
  Desporto e Lazer         122.100,00         122.100,00           8.626,24           8.626,24           8.626,24           8.626,24   0,05   7,06         113.473,76
     Administracao Geral         122.100,00         122.100,00           8.626,24           8.626,24           8.626,24           8.626,24   0,05   7,06         113.473,76
  Encargos Especiais          14.100,00          14.100,00           1.497,40           1.497,40           1.497,40           1.497,40   0,01  10,62          12.602,60
     Outros Encargos Especiais          14.100,00          14.100,00           1.497,40           1.497,40           1.497,40           1.497,40   0,01  10,62          12.602,60
TOTAL (III) = (I + II)     140.965.000,00     142.792.473,78      50.551.258,09      50.551.258,09      16.061.990,47      16.061.990,47 100,00  11,25     126.730.483,31

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO ELIZA TEBALDI BORSATTI JOÃO GIRARDI ALCEONE JOSE MULLER

Ordenador da Despesa Contador Prefeito Municipal Controlador Interno
CRC: 028226/O-9/SC
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ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12
MESES)

PREVISÃO
ATUALIZADA
(EXERCÍCIO)Março /2011 Abril /2011 Maio /2011 Junho /2011 Julho /2011 Agosto /2011 Setembro /2011 Outubro /2011 Novembro /2011 Dezembro /2011 Janeiro /2012 Fevereiro /2012

   RECEITAS CORRENTES (I)
     Receita Tributária
       IPTU
       ISS
       ITBI
       IRRF
       Outras Receitas Tributárias
     Receita de Contribuições
     Receita Patrimonial
     Receita Agropecuária
     Receita Industrial
     Receita de Serviços
     Transferências Correntes
       Cota-Parte do FPM
       Cota-Parte do ICMS
       Cota-Parte do IPVA
       Cota-Parte do ITR
       Transferência da LC 87/1996
       Transferência da LC 61/1989
       Transferências do FUNDEB
       Outras Transferências Correntes
     Outras Receitas Correntes
   DEDUÇÕES (II)
     Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor
     Compensação Financ. entre Reg. Previd.
     Dedução de Rec. Formação do FUNDEB

15.193.978,68
3.675.332,52
2.487.183,14

598.600,58
124.747,98

96.203,37
368.597,45
809.662,12
670.572,23

7.871,50
0,00

555.856,36
8.982.160,17
1.220.954,56
2.740.066,71

664.806,90
96,40

15.505,04
0,00

1.623.823,28
2.716.907,28

492.523,78
1.275.095,44

345.961,09
848,63

928.285,72

11.227.199,14
1.253.203,36

262.668,32
585.930,71
123.539,40

96.883,47
184.181,46
514.902,21
404.674,24

7.871,81
0,00

70.256,30
8.691.931,80
1.618.371,37
2.723.159,30

637.459,52
206,82

15.505,04
0,00

1.709.407,47
1.987.822,28

284.359,42
1.214.903,01

215.114,18
848,63

998.940,20

12.638.997,21
1.224.229,12

266.381,23
591.236,56
118.981,32

95.638,39
151.991,62
502.175,83
719.077,37

1.575,00
0,00

77.576,68
9.741.698,75
1.857.551,69
2.660.935,36

710.357,40
96,33

15.505,04
0,00

1.747.702,67
2.749.550,26

372.664,46
1.264.268,31

214.530,72
848,63

1.048.888,96

11.702.451,73
1.420.375,09

255.074,08
636.019,28
197.696,12

93.683,40
237.902,21
510.411,15
308.436,71

937,50
0,00

77.767,74
9.102.505,44
1.676.571,25
2.667.908,96

782.006,68
409,49

15.505,04
0,00

1.706.765,60
2.253.338,42

282.018,10
1.244.046,77

215.566,73
0,00

1.028.480,04

11.593.620,49
1.293.896,58

264.555,62
606.061,45
167.171,00

83.100,94
173.007,57
496.846,08
493.562,59

721,50
0,00

81.711,28
8.926.341,66
1.426.218,61
2.845.445,92

740.730,47
70,18

15.505,04
0,00

1.667.033,49
2.231.337,95

300.540,80
1.221.579,29

214.738,80
1.246,70

1.005.593,79

13.410.619,04
1.269.244,57

242.400,21
575.192,24
206.712,99

97.971,44
146.967,69
511.801,38

1.706.924,33
1.009,00

0,00
149.484,73

9.380.436,84
1.471.169,98
2.824.484,41

754.174,77
324,03

15.505,04
0,00

1.697.261,27
2.617.517,34

391.718,19
1.260.363,06

218.332,40
28.899,26

1.013.131,40

11.328.320,60
1.090.963,06

32.621,60
610.291,83
229.564,24

94.736,01
123.749,38
515.047,42
571.204,35

2.312,00
0,00

20.933,27
8.748.056,53
1.174.481,50
2.984.589,49

891.073,38
7.900,08

15.505,04
0,00

1.748.718,99
1.925.788,05

379.803,97
1.237.319,78

217.862,26
1.247,41

1.018.210,11

13.005.946,35
988.628,65

22.460,66
590.085,48
166.019,52

92.376,13
117.686,86
509.212,24
879.777,23

507,50
0,00

15.298,57
10.346.642,53

1.543.772,98
3.017.110,40

783.689,73
18.021,65
15.505,04

0,00
1.834.821,63
3.133.721,10

265.879,63
1.308.205,65

217.905,35
1.247,41

1.089.052,89

11.738.051,93
1.011.935,26

8.415,76
615.094,54
123.920,31

96.608,26
167.896,39
509.768,24
794.411,68

780,00
0,00

24.544,64
8.966.723,75
1.631.055,29
3.076.781,83

498.017,32
780,85

15.505,04
0,00

1.825.744,63
1.918.838,79

429.888,36
1.277.153,82

218.645,90
1.247,41

1.057.260,51

13.853.025,19
1.360.025,65

61.756,67
592.246,56
194.850,93
217.332,01
293.839,48
761.425,73
442.680,88

850,50
0,00

46.878,91
10.800.063,67

2.742.883,25
3.126.517,70

236.249,99
646,67

15.505,04
0,00

1.891.671,75
2.786.589,27

441.099,85
1.590.715,60

453.498,29
68.308,17

1.068.909,14

12.271.581,85
1.011.103,25

24.249,98
642.088,65
113.886,48
100.001,62
130.876,52
524.730,16
900.335,80

1.107,50
0,00

22.761,94
9.461.699,37
1.723.942,97
2.957.028,49

362.230,25
191,28

14.619,69
0,00

1.917.293,04
2.486.393,65

349.843,83
1.250.232,20

232.351,03
1.613,10

1.016.268,07

12.646.232,44
2.020.300,78

88.200,13
390.468,51
116.431,37
101.737,61

1.323.463,16
545.970,52
935.836,25

1.113,00
0,00

41.858,62
8.894.990,39
2.085.370,92
2.574.873,18

526.115,51
279,25

14.619,69
0,00

1.784.842,94
1.908.888,90

206.162,88
1.298.032,83

246.336,86
1.711,15

1.049.984,82

150.610.024,65
17.619.237,89

4.015.967,40
7.033.316,39
1.883.521,66
1.266.272,65
3.420.159,79
6.711.953,08
8.827.493,66

26.656,81
0,00

1.184.929,04
112.043.250,90

20.172.344,37
34.198.901,75

7.586.911,92
29.023,03

184.289,78
0,00

21.155.086,76
28.716.693,29

4.196.503,27
15.441.915,76

3.010.843,61
108.066,50

12.323.005,65

147.538.000,00
18.230.000,00

4.400.000,00
7.500.000,00
1.600.000,00
1.140.000,00
3.590.000,00
5.244.400,00
4.289.200,00

35.000,00
0,00

1.617.500,00
114.154.200,00

20.800.000,00
34.500.000,00

8.000.000,00
3.000,00

200.000,00
0,00

22.000.000,00
28.651.200,00

3.967.700,00
14.271.600,00

1.444.400,00
20.600,00

12.806.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II) 13.918.883,24 10.012.296,13 11.374.728,90 10.458.404,96 10.372.041,20 12.150.255,98 10.091.000,82 11.697.740,70 10.460.898,11 12.262.309,59 11.021.349,65 11.348.199,61 135.168.108,89 133.266.400,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  

______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO 

Poder/Órgão

RP Processados RP Não Processados
Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar
Inscritos

Cancelados Pagos A PagarExercícios
Anteriores

Inscritos em
31/12/2011

Em exercícios
anteriores

Em
31/12/2011 ¹

 EXECUTIVO
   Encargos Gerais
   Fundacao Municipal de Cultura
   Fundacao Municipal de Defesa do Meio Ambiente
   Fundacao Municipal de Esportes
   Fundo Mun.de Habitacao de Inter.soc.de Concordia
   Fundo Municipal de Assistencia ao Servidor
   Fundo Municipal de Assistencia Social
   Fundo Municipal de Saude
   Fundo Municipal Para a Infancia e Adolescencia
   Gabinete do Prefeito
   Gabinete do Vice-prefeito
   Instituto de Previdencia Social Dos Servidores
   Secretaria Munic.de Agric.desenv.rural e Meio Am
   Secretaria Munic.desenv.economico e Turismo-sede
   Secretaria Munic.desenv.social, Cidadania e Hab.
   Secretaria Municipal de Administracao - Semad
   Secretaria Municipal de Educacao - Semed
   Secretaria Municipal de Financas - Semuf
   Secretaria Municipal de Transportes - Semut
   Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - Semu
 LEGISLATIVO
   Camara Municipal de Vereadores
 INTRA-ORÇAMENTÁRIOS
 TOTAL

47.965,79
60,00

1.038,80

1.157,00
492,50

1.420,00
12.380,64

670,00
11.144,95

175,90
2.343,00

17.083,00

47.965,79

183.158,77
3.344,72

266,44

497,30
164,50

6.239,35
5.501,41

11.170,15
4.975,97

142.190,58
239,65

3.818,73
4.749,97

183.158,77

163.200,52
2.844,72

497,30
164,50

6.239,35
501,41
864,72

4.792,67
141.561,50

239,65
4.161,73
1.332,97

163.200,52

67.924,04
560,00

1.305,24

1.157,00
492,50

6.420,00
22.686,07

853,30
11.774,03

175,90
2.000,00

20.500,00

67.924,04

65.789,31

240,00

90,00

65.459,31

65.789,31

4.904.394,77
121.451,63
17.027,52

481,21
34.360,86
3.004,40

133.659,98
22.385,54

627.151,61
533,33

12.083,52
930,67

26.093,47
338.454,78
262.124,79
39.120,25
62.493,31

955.402,32
1.027,83

64.182,89
2.182.424,86

50.119,55
50.119,55

4.954.514,32

390.085,50
4.824,75

133,38
24,19

47.500,21

115.315,71

562,05

11.400,46

2.132,36

841,05

207.351,34

390.085,50

1.963.672,74
92.096,78
7.900,41

347,83
25.070,62

956,70
86.159,77
12.436,27

304.737,54
533,33

2.492,34
206,08

14.180,59
131.834,14

1.100,17
14.649,45
30.604,94

338.397,69
883,65

2.518,13
896.566,31
40.399,55
40.399,55

2.004.072,29

2.616.425,84
24.530,10
9.127,11

9.266,05
2.047,70

9.949,27
207.098,36

9.269,13
724,59
512,42

206.620,64
261.024,62
22.338,44
31.978,37

616.163,58
144,18

61.664,76
1.143.966,52

9.720,00
9.720,00

2.626.145,84
 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

                                   
______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012

RREO - Anexo V(LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                                    CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
Janeiro à
Fevereiro 

até Fevereiro
2012

até Fevereiro
2011

 RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)
    RECEITAS CORRENTES
      Receita de Contribuições dos Segurados
        Pessoal Civil
          Ativo
          Inativo
          Pensionista
        Pessoal Militar
          Ativo
          Inativo
          Pensionista
        Outras Receitas Contribuições
      Receita Patrimonial
        Receitas Imobiliárias
        Receitas de Valores Mobiliários
        Outras Receitas Patrimoniais
     Receita de Serviço
     Outras Receitas Correntes
        Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
        Demais Receitas Correntes
    RECEITAS DE CAPITAL
      Alienação de Bens
      Amortização de Empréstimos
      Outras Receitas de Capital
   (-) DEDUÇÃO DA RECEITA
 RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

3.528.400,00
3.528.400,00
1.444.400,00
1.444.400,00
1.440.700,00

2.400,00
1.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.060.400,00
0,00

2.060.400,00
0,00
0,00

23.600,00
20.600,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.606.600,00

3.528.400,00
3.528.400,00
1.444.400,00
1.444.400,00
1.440.700,00

2.400,00
1.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.060.400,00
0,00

2.060.400,00
0,00
0,00

23.600,00
20.600,00

3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.606.600,00

2.040.530,61
2.040.530,61

478.687,89
478.687,89
477.312,57

854,14
521,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.558.518,47
0,00

1.558.518,47
0,00
0,00

3.324,25
3.324,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

954.073,99

2.040.530,61
2.040.530,61

478.687,89
478.687,89
477.312,57

854,14
521,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.558.518,47
0,00

1.558.518,47
0,00
0,00

3.324,25
3.324,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

954.073,99

593.330,99
593.330,99
233.686,71
233.686,71
232.583,27

642,71
460,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

357.312,09
0,00

357.312,09
0,00
0,00

2.332,19
1.646,16

686,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

465.220,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDÊNCIARIAS (III) = (I + II) 6.135.000,00 6.135.000,00 2.994.604,60 2.994.604,60 1.058.551,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Inicial Dotação
Atualizada 

Despesas Liquidadas 

No Bimestre Até o
Bim estre2012 

Até o
Bim estre2011 

DESP. PREVID. - RPPS (Exceto Intra-Orçamentária) (IV)       6.095.000,00       6.095.000,00         654.157,13         654.157,13         553.053,12 
   ADMINISTRAÇÃO       6.095.000,00       6.095.000,00          70.761,33          70.761,33          46.941,93 
     Despesas Correntes       6.035.000,00       6.035.000,00          63.297,33          63.297,33          46.941,93 
     Despesa Capital          60.000,00          60.000,00           7.464,00           7.464,00               0,00 
   PREVIDÊNCIA SOCIAL               0,00               0,00         583.395,80         583.395,80         506.111,19 
     Pessoal Civil               0,00               0,00         583.395,80         583.395,80         506.111,19 
       Aposentadorias               0,00               0,00         395.993,42         395.993,42         330.788,45 
       Pensões               0,00               0,00         100.351,66         100.351,66          87.093,91 
       Outros Benefícios Previdenciários               0,00               0,00          87.050,72          87.050,72          88.228,83 
     Pessoal Militar               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
       Reformas               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
       Pensões               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
       Outros Benefícios Previdenciários               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
     Outras Despesas Previdenciárias               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
       Com pensação Previd. de Aposent. do RPPS para o    RGP               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
       Dem ais Despesas Previdenciárias               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
DESPESAS PREVID.- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)          40.000,00          40.000,00           3.758,18           3.758,18           3.172,84 
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)       6.135.000,00       6.135.000,00         657.915,31         657.915,31         556.225,96 
RESULT ADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)               0,00               0,00       2.336.689,29       2.336.689,29         502.325,41 

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS
Janeiro à
Fevereiro 

até Fevereiro
2012

até Fevereiro
2011

 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
   Plano Financeiro
     Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
     Recursos para Formação de Reserva
     Outros aportes para o RPPS
   Plano Previdenciário
     Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
     Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
     Outros aportes para o RPPS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Continua (1/2)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012

RREO - Anexo V(LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                                    CONSOLIDADO
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS Janeiro/2012 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2012 2011

Caixa
Banco Conta Movimento
Investimentos
Outros Bens e Direitos

0,00
18.564,16

45.749.633,29
0,00

0,00
19.289,99

46.943.500,96
0,00

0,00
158.202,04

44.481.512,49
0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Previsão Inicial Previsão
Atualizada 

Receitas Realizadas 

No Bimestre Até o
Bim estre2012 

Até o
Bim estre2011 

RECEITAS CORRENTES (VIII)       2.606.600,00       2.606.600,00         954.073,99         954.073,99         465.220,38 
  Receita de Contribuições       2.606.600,00       2.606.600,00         954.073,99         954.073,99         465.220,38 
   Pessoal Civil       1.911.200,00       1.911.200,00         713.771,16         713.771,16         348.363,31 
     Ativo       1.905.000,00       1.905.000,00         711.715,67         711.715,67         347.123,09 
     Inativo           3.600,00           3.600,00           1.276,56           1.276,56             551,64 
     Pensionista           2.600,00           2.600,00             778,93             778,93             688,58 
   Pessoal Militar               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
     Ativo               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
     Inativo               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
     Pensionista               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
   para Cobertura de Déficit Atuarial         695.400,00         695.400,00         240.302,83         240.302,83         116.857,07 
   Em Regime de Débitos e Parcelamentos               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
 Receita Patrimonial               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
 Receita de Serviços               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
 Outras Receitas Correntes               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
RECEITAS DE CAPITAL (IX)               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
  Alienação de Bens               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
  Amortização de Empréstimos               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
  Outras Receitas de Capital               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
TOTAL DAS RECEITAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X) 

      2.606.600,00       2.606.600,00         954.073,99         954.073,99         465.220,38 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENT ÁRIAS - RPPS Dotação Inicial Dotação
Atualizada 

Despesas Liquidadas 

No Bimestre Até o
Bim estre2012 

Até o
Bim estre2011 

ADMINISTRAÇÃO (XII)          40.000,00          40.000,00           3.758,18           3.758,18           3.172,84 
  Despesas Correntes          40.000,00          40.000,00           3.758,18           3.758,18           3.172,84 
  Despesas de Capital               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00 
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)          40.000,00          40.000,00           3.758,18           3.758,18           3.172,84 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  

______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno

(2/2)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro a Fevereiro 2012/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                               CONSOLIDADO
 

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO

Em 31/Dez/2011
(a)

Em 31/Dez/2011 
(b)

Em 28/Fev/2012 
(c)

 DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
 DEDUÇÕES (II)
    Disponibilidade de Caixa Bruto
    Demais Haveres Financeiros
    (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
 PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

3.517.967,29
15.920.885,29
16.152.009,85

0,00
231.124,56

(12.402.918,00)
0,00
0,00

3.517.967,29
15.920.885,29
16.152.009,85

0,00
231.124,56

(12.402.918,00)
0,00
0,00

3.377.967,29
20.155.940,74
20.229.997,61

0,00
74.056,87

(16.777.973,45)
0,00
0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V) (12.402.918,00) (12.402.918,00) (16.777.973,45)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA
Janeiro à Fevereiro

(c-b) 
até Fevereiro

(c-a)
VALOR ((4.375.055,45)) (4.375.055,45)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

760.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA SALDO
Em 31/Dez/2011 Em 31/Dez/2011 Em 28/Fev/2012 

 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)
    Passivo Atuarial
    Demais Dívidas
 DEDUÇÕES (VIII)
    Disponibilidade de Caixa Bruta
    Investimentos
    Demais Haveres Financeiros
    (-) Restos a Pagar Processados
 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)
 PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

56.225.561,34
56.225.561,34

0,00
45.161.704,92

158.202,04
44.481.512,49

521.990,39
0,00

11.063.856,42
0,00

56.225.561,34
56.225.561,34

0,00
45.161.704,92

158.202,04
44.481.512,49

521.990,39
0,00

11.063.856,42
0,00

56.225.561,34
56.225.561,34

0,00
47.484.781,34

19.289,99
46.943.500,96

521.990,39
0,00

8.740.780,00
0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =  (IX  - X) 11.063.856,42 11.063.856,42 8.740.780,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  

______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53,inciso III)                                                                                                                   
CONSOLIDADO

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Janeiro à Fevereiro até Fevereiro
2012

até Fevereiro
2011

 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)
   Receita Tributária
     IPTU
     ISS
     ITBI
     IRRF
     Outras Receitas T ributárias
   Receita de Contribuição
     Receita Previdenciária
     Outras Contribuições
   Receita Patrimonial Líquida
     Receita Patrimonial
     (-) Aplicações Financeiras
   T ransferências Correntes
     FPM
     ICMS
     Convênios
     Outras T ransferências Correntes
   Demais Receitas Correntes
     Dívida Ativa
     Diversas Receitas Correntes
 RECEITAS DE CAPITAL (II)
   Operações de Crédito (III)
   Amortização de Empréstimos (IV)
   Alienação de Bens (V)
   T ransferências de Capital
     Convênios
     Outras T ransferências de Capital
   Outras Receitas de Capital

134.594.800,00
18.230.000,00

4.400.000,00
7.500.000,00
1.600.000,00
1.140.000,00
3.590.000,00
9.151.000,00
4.051.000,00
5.100.000,00

246.000,00
4.289.200,00
4.043.200,00

101.347.600,00
16.640.000,00
27.600.000,00

1.173.000,00
55.934.600,00

5.620.200,00
957.000,00

4.663.200,00
2.327.000,00

0,00
0,00

242.000,00
2.085.000,00
2.085.000,00

0,00
0,00

22.219.604,61
3.031.404,03

112.450,11
1.032.557,16

230.317,85
201.739,23

1.454.339,68
2.242.036,95
1.432.761,88

809.275,07
32.878,99

1.836.172,05
1.803.293,06

16.290.436,87
3.047.451,17
4.425.533,97

31.771,67
8.785.680,06

622.847,77
91.169,15

531.678,62
548.352,48

0,00
0,00

7.099,28
541.253,20
541.253,20

0,00
0,00

22.219.604,61
3.031.404,03

112.450,11
1.032.557,16

230.317,85
201.739,23

1.454.339,68
2.242.036,95
1.432.761,88

809.275,07
32.878,99

1.836.172,05
1.803.293,06

16.290.436,87
3.047.451,17
4.425.533,97

31.771,67
8.785.680,06

622.847,77
91.169,15

531.678,62
548.352,48

0,00
0,00

7.099,28
541.253,20
541.253,20

0,00
0,00

19.368.577,96
2.973.546,40

192.926,33
1.114.298,65

160.502,08
153.786,10

1.352.033,24
1.257.185,42

698.907,09
558.278,33

23.689,53
656.595,45
632.905,92

14.515.530,02
2.885.014,73
4.089.251,59

7.811,83
7.533.451,87

598.626,59
108.690,62
489.935,97
196.183,95

0,00
0,00

12.635,09
183.548,86
183.548,86

0,00
0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL  (VI) = (II - III - IV - V) 2.085.000,00 541.253,20 541.253,20 183.548,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL  (VII) = (I + VI) 136.679.800,00 22.760.857,81 22.760.857,81 19.552.126,82

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO
ATUALIZADA 

DESPESAS LIQUIDADAS

Janeiro à Fevereiro até Fevereiro
2012

até Fevereiro
2011

 DESPESAS CORRENTES (VIII)
   Pessoal e Encargos Sociais
   Juros e Encargos da Dívida (IX)
   Outras Despesas Correntes
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)
 DESPESAS DE CAPITAL (XI)
   Investimentos
   Inversões Financeiras
     Concessão de Empréstimos (X II)
     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)
     Demais Inversões Financeiras
   Amortização da Dívida (XIV)
 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI - XII - XIII - XIV)
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)
 RESERVA DO RPPS (XVII)

123.304.359,27
56.362.538,40

440.000,00
66.501.820,87

122.864.359,27
19.288.114,51
17.597.714,51

0,00
0,00
0,00
0,00

1.690.400,00
17.597.714,51

200.000,00
0,00

15.686.764,21
8.621.816,40

112.492,35
6.952.455,46

15.574.271,86
375.226,26
235.226,26

0,00
0,00
0,00
0,00

140.000,00
235.226,26

0,00
0,00

15.686.764,21
8.621.816,40

112.492,35
6.952.455,46

15.574.271,86
375.226,26
235.226,26

0,00
0,00
0,00
0,00

140.000,00
235.226,26

0,00
0,00

11.559.970,07
6.920.191,85

120.350,96
4.519.427,26

11.439.619,11
697.433,69
508.824,71

0,00
0,00
0,00
0,00

188.608,98
508.824,71

0,00
0,00

DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 140.662.073,78 15.809.498,12 15.809.498,12 11.948.443,82
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (3.982.273,78) 6.951.359,69 6.951.359,69 7.603.683,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.381.963,28

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA

(1.032.000,00)

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  

______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)                                                                                 CONSOLIDADO                             
 

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( caput  do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA
 (a)

RECEITAS REALIZADAS

Janeiro à
Fevereiro  

até Fevereiro
2012
(b)

% (b/a)

 1- RECEITAS DE IMPOSTOS
    1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU
       IPTU
       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
       Dívida Ativa do IPTU
       Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IPTU
       (-) Dedução da Receita do IPTU
    1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI
       ITBI
       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
       Dívida Ativa do ITBI
       Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ITBI
       (-) Dedução da Receita do ITBI
    1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
       ISS
       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
       Dívida Ativa do ISS
       Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ISS
       (-) Dedução da Receita do ISS
    1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
       IRRF
       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
       Dívida Ativa do IRRF
       Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IRRF
       (-) Dedução da Receita do IRRF
    1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR
       ITR
       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
       Dívida Ativa do ITR
       Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR
       (-) Deduções da Receita do ITR
 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
    2.1- Cota-Parte FPM
       Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea b
       Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea d
    2.2- Cota-Parte ICMS
    2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996
    2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
    2.5- Cota-Parte ITR
    2.6- Cota-Parte IPVA
    2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

15.295.000,00
4.893.000,00
4.400.000,00

27.000,00
380.000,00

86.000,00
0,00

1.600.000,00
1.600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7.662.000,00
7.500.000,00

68.000,00
82.000,00
12.000,00

0,00
1.140.000,00
1.140.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64.033.000,00
20.800.000,00
20.800.000,00

0,00
34.500.000,00

200.000,00
530.000,00

3.000,00
8.000.000,00

0,00

15.295.000,00
4.893.000,00
4.400.000,00

27.000,00
380.000,00

86.000,00
0,00

1.600.000,00
1.600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7.662.000,00
7.500.000,00

68.000,00
82.000,00
12.000,00

0,00
1.140.000,00
1.140.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64.033.000,00
20.800.000,00
20.800.000,00

0,00
34.500.000,00

200.000,00
530.000,00

3.000,00
8.000.000,00

0,00

1.644.446,48
162.467,50
112.450,11

7.322,46
36.911,14

5.783,79
0,00

230.317,85
231.217,85

0,00
0,00
0,00

900,00
1.049.921,90
1.040.684,38

6.554,40
10.662,88

147,46
8.127,22

201.739,23
201.739,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.331.328,80
3.809.313,89
3.809.313,89

0,00
5.531.901,67

29.239,38
72.057,57

470,53
888.345,76

0,00

1.644.446,48
162.467,50
112.450,11

7.322,46
36.911,14

5.783,79
0,00

230.317,85
231.217,85

0,00
0,00
0,00

900,00
1.049.921,90
1.040.684,38

6.554,40
10.662,88

147,46
8.127,22

201.739,23
201.739,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.331.328,80
3.809.313,89
3.809.313,89

0,00
5.531.901,67

29.239,38
72.057,57

470,53
888.345,76

0,00

10,75
3,32
2,56

27,12
9,71
6,73
0,00

14,39
14,45

0,00
0,00
0,00
0,00

13,70
13,88

9,64
13,00

1,23
0,00

17,70
17,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16,13
18,31
18,31

0,00
16,03
14,62
13,60
15,68
11,10

0,00
 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 79.328.000,00 79.328.000,00 11.975.775,28 11.975.775,28 15,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL 
PREVISÃO

ATUALIZADA 
(a)

RECEITAS REALIZADAS

Janeiro à
Fevereiro  

até Fevereiro
2012
(b)

% (b/a)

 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
 5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
    5.1- Transferências do Salário-Educação
    5.2- Outras Transferências do FNDE
    5.3- Aplicação Financeiras dos Recursos FNDE
 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
    6.1- Transferências de convênios
    6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00
3.082.000,00
2.100.000,00

963.000,00
19.000,00

1.140.000,00
1.136.000,00

4.000,00
0,00
0,00

0,00
3.082.000,00
2.100.000,00

963.000,00
19.000,00

1.140.000,00
1.136.000,00

4.000,00
0,00
0,00

0,00
444.575,99
438.292,17

0,00
6.283,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
444.575,99
438.292,17

0,00
6.283,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
14,42
20,87

0,00
33,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(4+5+6+7+8)

4.222.000,00 4.222.000,00 444.575,99 444.575,99 10,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Janeiro à
Fevereiro  

até Fevereiro
2012
(b)

% (b/a)

 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
    10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
    10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
    10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)
    10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – ( 20% de 2.4)
    10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)
    10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
    11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
    11.2- Complementação da União ao FUNDEB
    11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12.806.600,00
4.160.000,00
6.900.000,00

40.000,00
106.000,00

600,00
1.600.000,00

22.200.000,00
22.000.000,00

0,00
200.000,00

12.806.600,00
4.160.000,00
6.900.000,00

40.000,00
106.000,00

600,00
1.600.000,00

22.200.000,00
22.000.000,00

0,00
200.000,00

2.066.252,89
761.862,72

1.106.367,70
5.847,86

14.411,54
94,08

177.668,99
3.725.054,14
3.702.135,98

0,00
22.918,16

2.066.252,89
761.862,72

1.106.367,70
5.847,86

14.411,54
94,08

177.668,99
3.725.054,14
3.702.135,98

0,00
22.918,16

16,13
18,31
16,03
14,62
13,60
15,68
11,10
16,78
16,83

0,00
11,46

 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 9.193.400,00 9.193.400,00 1.635.883,09 1.635.883,09 17,79
 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua (1/3)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Janeiro à
Fevereiro

até Fevereiro
2012
(e)

% (e/d)

 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
    13.1- Com Educação Infantil
    13.2- Com Ensino Fundamental
 14- OUTRAS DESPESAS
    14.1- Com Educação Infantil
    14.2- Com Ensino Fundamental

18.205.000,00
3.206.000,00

14.999.000,00
3.995.000,00

985.000,00
3.010.000,00

18.205.000,00
3.206.000,00

14.999.000,00
4.353.457,08
1.072.900,00
3.280.557,08

2.435.425,25
548.115,22

1.887.310,03
296.668,26
109.781,97
186.886,29

2.435.425,25
548.115,22

1.887.310,03
296.668,26
109.781,97
186.886,29

13,38
17,10
12,58

6,81
10,23

5,70
 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 22.200.000,00 22.558.457,08 2.732.093,51 2.732.093,51 12,11

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB

0,00
122.095,65

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) 122.095,65
 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COMEDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1
((13-18) / 11) x 100% 62,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS 358.457,08

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 122.095,65

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Janeiro à
Fevereiro  

até Fevereiro
2012
(b)

% (b/a)

 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1 19.832.000,00 19.832.000,00 2.993.943,82 2.993.943,82 15,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Janeiro à
Fevereiro  

até Fevereiro
2012
(e)

% (e/d)

 23- EDUCAÇÃO INFANTIL
    23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
    23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
 24- ENSINO FUNDAMENTAL
    24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
    24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
 25- ENSINO MÉDIO
 26- ENSINO SUPERIOR
 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
 28- OUTRAS

7.637.000,00
4.191.000,00
3.446.000,00

22.575.850,00
18.009.000,00

4.566.850,00
0,00

1.000,00
0,00

62.000,00

7.724.900,00
4.278.900,00
3.446.000,00

22.846.407,08
18.279.557,08

4.566.850,00
0,00

1.000,00
0,00

62.000,00

1.166.512,56
657.897,19
508.615,37

2.878.217,66
2.074.196,32

804.021,34
0,00
0,00
0,00
0,00

1.166.512,56
657.897,19
508.615,37

2.878.217,66
2.074.196,32

804.021,34
0,00
0,00
0,00
0,00

15,10
15,38
14,76
12,60
11,35
17,61

0,00
0,00
0,00
0,00

 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

30.275.850,00 30.634.307,08 4.044.730,22 4.044.730,22 13,20

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)
 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB
 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
 35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
 36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

665.840,62
0,00

22.918,16
122.095,65

0,00
0,00

841,05
 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 811.695,48
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-37) 3.233.034,74
 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 27,00

Continua (2/3)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCEIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Janeiro à
Fevereiro

até Fevereiro
2012
(e)

% (e/d)

 40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO
 41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
 42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO

0,00
2.118.000,00

0,00
2.934.000,00

0,00
2.411.133,28

0,00
2.959.650,00

0,00
12.000,00

0,00
132.723,78

0,00
12.000,00

0,00
132.723,78

0,00
0,50
0,00
4,48

 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS
PARA FINANCEIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)

5.052.000,00 5.370.783,28 144.723,78 144.723,78 2,69

 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 35.327.850,00 36.005.090,36 4.189.454,00 4.189.454,00 11,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2012
 (g)

 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 622.913,37 841,05

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR
FUNDEB(h) FUNDEF

 47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>
 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
 51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

909.270,10
3.702.135,98
2.997.135,94

22.918,16
1.637.188,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA                 
______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro a Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)                                                                                                 CONSOLIDADO

RECEITAS PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

 (a)

RECEITAS REALIZADAS
até Fevereiro

2012
(b)

% (b/a)

 RECEITA LIQUIDA IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS(I)
  Impostos
  Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos
  Receitas de Transferências Constitucionais e Legais
   Da União
   Do Estado
 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)
  Da União para o Município
  Do Estado para o Município
  Demais Municípios para o Município
  Rend. Aplic. Financ. Vinculadas a Saúde
  Outras Receitas do SUS
 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)
 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

79.328.000,00
14.640.000,00

655.000,00
64.033.000,00
21.003.000,00
43.030.000,00
19.103.000,00
16.999.000,00

1.676.000,00
37.000,00

124.000,00
267.000,00

0,00
55.340.600,00
12.806.600,00

79.328.000,00
14.640.000,00

655.000,00
64.033.000,00
21.003.000,00
43.030.000,00
19.103.000,00
16.999.000,00

1.676.000,00
37.000,00

124.000,00
267.000,00

0,00
55.340.600,00
12.806.600,00

11.975.775,28
1.577.064,35

67.382,13
10.331.328,80

3.839.023,80
6.492.305,00
2.946.504,60
2.733.428,54

167.353,58
28.826,68
16.895,80

0,00
0,00

11.715.223,16
2.066.252,89

15,09
10,77
10,28
16,13
18,27
15,08
15,42
16,07

9,98
77,90
13,62

0,00
0,00

21,16
16,13

TOTAL 140.965.000,00 140.965.000,00 24.571.250,15 17,43

DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza de Despesa)

DOTAÇÃO
INICIAL 

DOTAÇÃO
ATUALIZADA 

(c)

 DESPESAS LIQUIDADAS
até Fevereiro

2012
(d)

% (d/c)

 DESPESAS COM SAÚDE
    Pessoal e Encargos Sociais
    Juros e Encargos da Dívida
    Outras Despesas Correntes
 DESPESAS DE CAPITAL
    Investimentos
    Inversões Financeiras
    Amortização da Dívida

35.129.000,00
12.379.900,00

0,00
22.749.100,00

519.000,00
519.000,00

0,00
0,00

35.213.266,34
12.379.900,00

0,00
22.833.366,34

546.058,55
546.058,55

0,00
0,00

5.797.022,47
2.071.723,13

0,00
3.725.299,34

2.585,50
2.585,50

0,00
0,00

16,46
16,73

0,00
16,31

0,47
0,47
0,00
0,00

TOTAL (IV) 35.648.000,00 35.759.324,89 5.799.607,97 16,21

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO
INICIAL 

DOTAÇÃO
ATUALIZADA 

 DESPESAS LIQUIDADAS
até Fevereiro

2012
(e)

% (e/desp.
saúde)

 DESPESAS COM SAÚDE
 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
 (-) DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE
  Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS
  Recursos de Operações de Crédito
  Outros Recursos
 (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

35.648.000,00
0,00

19.103.000,00
19.103.000,00

0,00
0,00
0,00

35.759.324,89
0,00

19.214.324,89
19.214.324,89

0,00
0,00
0,00

5.799.607,97
0,00

3.184.604,32
3.184.604,32

0,00
0,00
0,00

100,00
0,00

54,91
54,91

0,00
0,00
0,00

TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 16.545.000,00 16.545.000,00 2.615.003,65 45,08

Continua (1/2)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS

 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro a Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)                                                                                                 CONSOLIDADO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

Inscritos em Ex ercícios
Anteriores

Cancelados em 2012
(VI)

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE         138.902,65          23.158,34

LIMITE CONSTITUCIONAL ((V-VI)/I) %
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS²

             21,64

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS
até Fevereiro

2012 (i)
% (i/Total i)

 Atenção Básica
 Assistência Hospitalar e Am bulatorial
 Suporte Profilático e T erapêutico
 Vigilância Sanitária
 Vigilância Epidem iológica
 Alim entação e Nutrição
 Outras Subfunções

13.534.300,00
0,00

18.416.400,00
645.000,00

0,00
0,00

3.052.300,00

13.561.358,55
0,00

18.500.666,34
645.000,00

0,00
0,00

3.052.300,00

2.526.966,48
0,00

2.975.480,43
78.176,97

0,00
0,00

218.984,09

43,57
0,00

51,30
1,34
0,00
0,00
3,77

TOTAL      35.648.000,00      35.759.324,89       5.799.607,97             100,00

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício
2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA                  

 
______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Janeiro/2012 a Fevereiro/2012

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO
SALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

(a)

 REGISTROS EFETUADOS EM 2012
SALDO TOTAL

(c) = (a + b)
Janeiro à Fevereiro Até Fevereiro

(b)

 TOTAL DE ATIVOS
    Direitos Futuros
    Ativos Contabilizados na SPE
    Contrapartida para Provisões de PPP

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 TOTAL DE PASSIVOS (I)
    Obrigações Não Relacionadas a Serviços
    Contrapartida para Ativos da SPE
    Provisões de PPP

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 PASSIVOS CONTINGENTES
    Contraprestações Futuras
    Riscos Não Provisionados
    Outros Passivos Contingentes

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

 ATIVOS CONTINGENTES
    Serviços Futuros
    Outros Ativos Contingentes

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO
ANTERIOR

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Do Ente Federado
Das Estatais Não-Dependentes

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 131.996.210,08 135.168.108,8

9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA       

______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno
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PREFEITURA  M UNICIPAL DE CO NCÓ RDIA
DEM ONSTRATIVO SIM PLIFICA DO DO  RELATÓRIO  RESUM IDO DA EXECUÇÃO

ORÇAM ENTÁRIA
ORÇAM ENTO FISCAL E DA SEG URIDA DE SOCIAL

PERÍO DO  DE REFERÊNCIA :  Jane iro/2012 a Fevere iro/2012

LR F, Art. 48  - Anexo XVIII                                                                                                                     C ON SOLID AD O

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Janeiro à Fevereiro  Até Fevereiro
 RECEITAS
    Previsão Inicial da Receita
    Previsão Atualizada da Receita
    Receitas Realizadas
    Déficit Orçamentário
    Saldos de Exercícios Anteriores

140.965.000,00
140.965.000,00

24.571.250,15
0,00
0,00

140.965.000,00
140.965.000,00

24.571.250,15
0,00
0,00

 DESPESAS
    Dotação Inicial
    Créditos Adicionais
    Dotação Atualizada
    Despesas Empenhadas
    Despesas Liquidadas
    Superávit Orçamentário

140.965.000,00
1.827.473,78

142.792.473,78
50.551.258,09
16.061.990,47

0,00

140.965.000,00
1.827.473,78

142.792.473,78
50.551.258,09
16.061.990,47

8.509.259,68

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Janeiro à Fevereiro  Até Fevereiro
 Despesas Empenhadas
 Despesas Liquidadas

50.551.258,09
16.061.990,47

50.551.258,09
16.061.990,47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  Até Fevereiro
 Receita Corrente Líquida 135.168.108,89

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Janeiro à Fevereiro  Até Fevereiro
 Regime Geral de Previdência Social
   Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
   Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
   Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
 Regime Próprio de Previdência dos Servidores
   Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)
   Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
   Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.994.604,60
657.915,31

2.336.689,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.994.604,60
657.915,31

2.336.689,29

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta fixada
no  anexo de
m etas fiscais

da LD O 
(a)

R esultado
apurado Até

Fevereiro
(b)

 % em  R elação à Meta
(b/a)

 Resultado Nominal
 Resultado Primário

760.000,00
(1.032.000,00)

(4.375.055,45)
6.951.359,69

(575,66)
(673,58)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição C anc. Até
Fevereiro

 P ag. Até
Fevereiro

 Saldo a
pagar

   REST OS A PAGAR PROCESSADOS
     Poder Executivo
     Poder Legislativo
     Poder Judiciário
     M inistério Público
   REST OS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
     Poder Executivo
     Poder Legislativo
     Poder Judiciário
     M inistério Publico

231.124,56
231.124,56

0,00
0,00
0,00

5.020.303,63
4.970.184,08

50.119,55
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

390.085,50
390.085,50

0,00
0,00
0,00

163.200,52
163.200,52

0,00
0,00
0,00

2.004.072,29
1.963.672,74

40.399,55
0,00
0,00

67.924,04
67.924,04

0,00
0,00
0,00

2.626.145,84
2.616.425,84

9.720,00
0,00
0,00

TOTAL 5.251.428,19 390.085,50 2.167.272,81 2.694.069,88

Continua (1/2)
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PREFEITURA  M UNICIPAL DE CO NCÓ RDIA
DEM ONSTRATIVO SIM PLIFICA DO DO  RELATÓRIO  RESUM IDO DA EXECUÇÃO

ORÇAM ENTÁRIA
ORÇAM ENTO FISCAL E DA SEG URIDA DE SOCIAL

PERÍO DO  DE REFERÊNCIA :  Jane iro/2012 a Fevere iro/2012

LR F, Art. 48  - Anexo XVIII                                                                                                                    C ON SOLID AD O

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE

 Valor
Apurado até

Fevereiro

Lim ites Constitucionais Anuais
% Mínim o a
Aplicar no
E xercício

 % Aplicado Até Fevereiro

 M ínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em M DE
 M ín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do M agis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.

3.233.034,74
2.313.329,60

25%
60%

27,00
62,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  Valor Apurado Até
Fevereiro

 Saldo N ão R ealizado

 Receita de Operação de Crédito
 Despesa de Capital Líquida

0,00
375.226,26

0,00
18.912.888,25

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA E xercício 10º E xercício  20º E xercício35º E xercício
 Regime Geral de Previdência Social
   Receitas Previdenciárias (I)
   Despesas Previdênciárias (II)
   Resultado Previdênciário (I - II)
 Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
   Receitas Previdenciárias (IV)
   Despesas Previdenciárias (V)
   Resultado Previdenciário (IV - V)

0,00
0,00
0,00

5.264.345,17
2.425.547,67
2.838.797,50

0,00
0,00
0,00

3.250.432,68
2.325.933,41

924.499,27

0,00
0,00
0,00

944.338,79
4.361.228,16

(3.416.889,37)

0,00
0,00
0,00

3.967,17
2.148.257,63

(2.144.290,46)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOSValor Apurado até Fevereiro Saldo a R ealizar
 Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

7.099,28
4.357,50

234.900,72
347.642,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
Até Fevereiro

 Lim ite C onstitucional Anual
%Mínim o a
Aplicar no

E xer.

 % Aplicado Até Fevereiro

 Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.591.845,31 15,00 21,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE  PPP Valor Apurado no E xercício C orrente
T otal das Despesas / RCL(%)

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA      

______________________________
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO

Ordenador da Despesa

______________________________
ELIZA TEBALDI BORSATTI

Contador
CRC: 028226/O-9/SC

______________________________
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

______________________________
ALCEONE JOSE MULLER

Controlador Interno

(2/2)
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Portaria Nº 105/2012
PORTARIA Nº 105/2012, DE 14 DE MARÇO DE 2012
“ALTERA CARGO DE SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordi-
lheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgâni-
ca Municipal, e Lei Complementar 70/2009.

RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o cargo da Servidora Municipal, Sra. SONIA 
MARIA GUARAGNI MAGGIONI, que atualmente ocupa o cargo de 
Assessor de Secretaria, para atuar no cargo de Assistente Técnico 
de Secretaria - 40 (quarenta) horas semanais, ficando lotada na 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na da sua publicação, surtindo 
efeitos a partir de 15 de março de 2012.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 
Portaria 87/2012, de 07 de março de 2012.

Cordilheira Alta, SC, 14 de março de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Portaria Nº 106/2012
PORTARIA 106/2012 DE 14 DE MARÇO DE 2012.
“DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE PROFESSOR, APROVADO EM 
PROCESSO SELETIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 002/2012.”

RIBAMAR ALEXANDRE ASONALIO, Prefeito Municipal de Cordi-
lheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, atendendo o disposto do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:
Art. 1o Admitir, em caráter temporário, por excepcional interesse 
público, o Sr. FÁBIO DANIEL VIEIRA, na função de Professor de 
Artes Visuais (desenho e pintura) - 12 (doze) horas semanais, 
ficando lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, para 
o exercício de 2012.

Art. 2o O servidor ficará sujeito ao disposto no Estatuto dos Servi-
dores Municipais - Lei Complementar nº 18/2001, Lei Municipal nº 
858/2009 e Lei Municipal. 468/2001,

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, 
estão consignadas no Orçamento Municipal.

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

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

Cordilheira Alta SC, 14 de março de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Portaria Nº 107/2012
PORTARIA 107/2012 DE 15 DE MARÇO DE 2012
“DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE PROFESSOR, APROVADO EM 
PROCESSO SELETIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 002/2012.”

Cordilheira Alta

Prefeitura

Portaria Nº 103/2012
PORTARIA N.º 103/2012, DE 13 DE MARÇO DE 2012
CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA ACOMPANHA-
MENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO CÔNJUGE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordi-
lheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e Art. 
70 e 71 da Lei Complementar nº 018/2001.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 03 (três) dias de licença, para acompanhamen-
to de tratamento de saúde do cônjuge, a Servidora Municipal, Sra. 
LOURDES FAVERO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
sendo do dia 12/03/12 a 14/03/2012, de acordo com atestado 
médico em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 13 de março de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Portaria Nº 104/2012
PORTARIA Nº 104/2012, DE 14 DE MARÇO DE 2012
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICI-
PAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordi-
lheira Alta, no uso de suas atribuições legais, em especial ao dis-
posto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município e Art. 61 e seguintes 
da Lei Complementar 018/2011:

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao Servidor Municipal, Sr. VALDIR PERIN, ocu-
pante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 10 (dez) dias de fé-
rias, relativas ao período aquisitivo de 13/04/2009 a 12/04/2010, 
que serão gozadas no período de 19/03/2012 a 28/03/2012.

Art. 2º. A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será 
paga no mês março do corrente ano.

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

Art. 4º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 14 de março de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

VALDIR PERIN Ciente em: _____/_____/_______
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Processo Adm. nº. 21/2012
Edital: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2012
Objeto: Contratação de Grupo Musical para animação de show 
para comemoração das festividades do 20º (vigésimo) aniversário 
do Município.

Contratação de empresa para realização de shows e animação de 
bailes com os seguintes artistas:
1) Show com a dupla Adson e Alana, a ser realizado no dia 30 de 
março de 2012, tendo como local a Praça Pública Municipal Oto 
May, com inicio as 21:30 hs duração mínima de 2hs - Valor R$ 
8.000,00 (oito mil reais);

Contratado: CELSO PIRES
VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Fundamento: Inciso III do Art.25 da Lei n° 8.666/93 c/redação da 
Lei 8.883/94.

CORONEL MARTINS, 09 de março de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Edital: Inexigibilidade DE Licitação Nº. 03/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº. 22/2012

Edital: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2012
Objeto: Contratação de Grupo Musical para animação de show 
para comemoração das festividades do 20º (vigésimo) aniversário 
do Município, incluído o fornecimento e instalação dos equipamen-
tos de sonorização e iluminação.

Contratação de empresa para realização de shows e animação de 
bailes com os seguintes artistas:
1) Baile com o Grupo Tchê Sarandeio, a ser realizado na data de 
30 de março de 2012, tendo como local a praça pública Municipal 
Oto May, com inicio as 23:30 hs, duração mínima de 2:30 hs e 
fornecimento de serviços de sonorização para este evento e para 
o evento descrito nos Processos de Inexigibilidade de Licitação 
01/2012 e 02/2012- Valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Contratado: TCHÊ SARANDEIO CONJUNTO MUSICAL LTDA
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento: Inciso III do Art.25 da Lei n° 8.666/93 c/redação da 
Lei 8.883/94.

CORONEL MARTINS, 09 de março de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Edital Nº. 007, DE 16 DE Março DE 2012.
EDITAL Nº. 007, DE 16 DE MARÇO DE 2012.

ASSUNTO: Edital de chamamento referente ao Edital de Teste Se-
letivo nº. 002, de 04 de maio de 2011.

1 - O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Cata-
rina, no uso das atribuições legais, convoca o candidato aprovado 
para assumir a vaga, conforme teste seletivo referente ao Edital 
nº. 002, de 04 de maio de 2011 e Decreto nº. 103, de 10 de junho 
de 2011, nos seguintes termos:

2 - Fica convocada a seguinte candidata, em seu respectivo cargo, 

RIBAMAR ALEXANDRE ASONALIO, Prefeito Municipal de Cordi-
lheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, atendendo o disposto do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:
Art. 1o Admitir, em caráter temporário, por excepcional interesse 
público, o Sr. SÉRGIO PAULO RIBEIRO, na função de Professor de 
Música (Instrumento e Coral) - 12 (doze) horas semanais, ficando 
lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, para o exer-
cício de 2012.

Art. 2o O servidor ficará sujeito ao disposto no Estatuto dos Servi-
dores Municipais - Lei Complementar nº 18/2001, Lei Municipal nº 
858/2009 e Lei Municipal. 468/2001,

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, 
estão consignadas no Orçamento Municipal.

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

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

Cordilheira Alta SC, 15 de março de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Coronel Martins

Prefeitura

Edital: Inexigibilidade DE Licitação Nº. 01/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº. 20/2012

Edital: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2012
Objeto: Contratação de Grupo Musical para animação de show 
para comemoração das festividades do 20º (vigésimo) aniversário 
do Município.

Contratação de empresa para realização de shows e animação de 
bailes com os seguintes artistas:
1) Show com a dupla Liu e Leu a ser realizado na data de 
30 de março de 2012, tendo como local a Praça Pública Municipal 
Otto May, com inicio as 20 hs, duração mínima de 2hs - Valor R$ 
13.000,00 (treze mil reais);

Contratado: MAIRIPORÃ PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 13.000,00 (treze mil reais)

Fundamento: Inciso III do Art.25 da Lei n° 8.666/93 c/redação da 
Lei 8.883/94.

CORONEL MARTINS, 09 de março de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Edital: Inexigibilidade DE Licitação Nº. 02/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
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AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, O SR 
EDERSON CLEITON MAHS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação do Sr. EDERSON CLEITON 
MAHS, a partir de 22 de fevereiro de 2012, vigorando, tão somen-
te enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 
14 de dezembro de 2012, para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, exercendo o cargo de Auxiliar 
de Manutenção e Conservação, com carga horária de 44 horas 
semanais, em virtude de substituição do funcionário Adam Diether 
Lessmann que está em benefício do INSS, lotado na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, e sob regência da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1752/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
AUXILIAR DE Serviços GERAIS, A SRA GLORIA 
FATIMA MULLER.
PORTARIA Nº 1752/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SRA GLORIA 
FATIMA MULLER.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. GLORIA FATIMA 
MULLER, a partir de 22 de fevereiro de 2012, vigorando, tão so-
mente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, li-
mitado a 07 de dezembro de 2012, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 44 horas se-
manais, em virtude de substituição da funcionária Márcia Martini, 
que está sob júdice em processo federal, solicitando afastamento 
por impossibilidade laboral junto ao INSS, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

para comparecer no Departamento de Pessoal e Recursos Huma-
nos, junto a Prefeitura Municipal de Coronel Martins, dia 19 de 
março de 2012, as 08:00 horas, para assumir a vaga a partir do 
dia 19 de março de 2012:

PSICOLOGA
MIRIAN APARECIDA TONINI

3 - Este Edital fundamenta-se e baseia-se nas normas e regras 
estabelecidas no Edital nº. 002, de 04 de maio de 2011.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 16 de mar-
ço de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Corupá

Prefeitura

Portaria Nº 1750/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, A 
SRA ICRAIR PEREIRA.
PORTARIA Nº 1750/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, A 
SRA ICRAIR PEREIRA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. ICRAIR PEREIRA, 
a partir de 22 de fevereiro de 2012, vigorando, tão somente en-
quanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 14 
de dezembro de 2012, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, exercendo o cargo de Auxiliar de 
Manutenção e Conservação, com carga horária de 44 horas sema-
nais, em virtude de substituição do funcionário Orlando Dombek 
que está em benefício do INSS, lotada na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, e sob regência da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1751/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, O SR 
EDERSON CLEITON MAHS.
PORTARIA Nº 1751/12
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Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1755/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
AUXILIAR DE Serviços GERAIS, A SRA FABIANA 
ELIZABETE SCHMITT BARBOZA
PORTARIA Nº 1755/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SRA FABIANA 
ELIZABETE SCHMITT BARBOZA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. FABIANA ELIZABETE 
SCHMITT BARBOZA, a partir de 22 de fevereiro de 2012, vigo-
rando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço 
público, limitado a 07 de dezembro de 2012, para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo 
o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 44 
horas semanais, em virtude de substituição da funcionária Tayná 
Larissa Eggert, que está em licença-maternidade, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das 
Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1756/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
AUXILIAR DE Serviços GERAIS, A SRA ILSE PARRAY.
PORTARIA Nº 1756/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SRA ILSE PAR-
RAY.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. ILSE PARRAY, a 
partir de 22 de fevereiro de 2012, vigorando, tão somente en-
quanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 07 
de dezembro de 2012, para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, exercendo o cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, com carga horária de 44 horas semanais, em 
virtude de substituição da funcionária Matilde Afonso Lui, que está 

Portaria Nº 1753/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
AUXILIAR DE Serviços GERAIS, A SRA NOELI ALVES 
DE OLIVEIRA.
PORTARIA Nº 1753/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETER-
MINADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SRA NOELI 
ALVES DE OLIVEIRA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. NOELI ALVES DE 
OLIVEIRA, a partir de 22 de fevereiro de 2012, vigorando, tão 
somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, li-
mitado a 07 de dezembro de 2012, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 44 horas se-
manais, em virtude de substituição da funcionária Deolinda Bayer, 
que está sob júdice em processo federal, solicitando afastamento 
por impossibilidade laboral junto ao INSS, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1754/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
AUXILIAR DE Serviços GERAIS, A SRA NELCI DE 
OLIVEIRA PADILHA DOS SAN
PORTARIA Nº 1754/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SRA NELCI DE 
OLIVEIRA PADILHA DOS SANTOS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. NELCI DE OLIVEIRA 
PADILHA DOS SANTOS, a partir de 22 de fevereiro de 2012, vigo-
rando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço 
público, limitado a 20 de dezembro de 2012, para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo 
o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 44 
horas semanais, em virtude de substituição da funcionária Ire-
ne Maraski, que está sob júdice em processo federal, solicitando 
afastamento por impossibilidade laboral junto ao INSS, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.
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lotada na Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da 
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo a contar de 13 de fevereiro de 2012, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1759/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
PROFESSOR ACT, A SRA THAISE JUNCKES MATHEDI.
PORTARIA Nº 1759/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO PROFESSOR ACT, A SRA THAISE JUNCKES MATHEDI.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. THAISE JUNCKES 
MATHEDI, a partir de 14 de fevereiro de 2012, vigorando, tão 
somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, li-
mitado a 07 de dezembro de 2012, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo 
de Professor ACT, com carga horária de 20 horas semanais, em 
virtude da substituição da professora Rosane Martini Berti, que 
desenvolve trabalho de coordenação pedagógica na escola, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da Consoli-
dação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo a contar de 14 de fevereiro de 2012, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1760/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
PROFESSOR ACT, A SRA ARLEIDE ZECHINI 
RODRIGUES.
PORTARIA Nº 1760/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO PROFESSOR ACT, A SRA ARLEIDE ZECHINI RODRI-
GUES.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. ARLEIDE ZECHINI 

em tratamento de saúde, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1757/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL DE EFETIVO COMO PSICÓLOGA A SRA. 
VIVIANE PEDRI.
PORTARIA Nº 1757/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL DE EFETIVO COMO PSI-
CÓLOGA A SRA. VIVIANE PEDRI.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação de VIVIANE PEDRI, aprova-
da no Concurso público nº 001/2010, para o cargo de Psicóloga, 
para o vencimento mensal com o Fator - 22, com carga horária de 
35 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e sob 
regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1758/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
PROFESSOR ACT, A SRA SABRINA KOLLROSS 
FERNANDES.
PORTARIA Nº 1758/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO PROFESSOR ACT, A SRA SABRINA KOLLROSS FER-
NANDES.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. SABRINA KOLLROSS 
FERNANDES, a partir de 13 de fevereiro de 2012, vigorando, tão 
somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, li-
mitado a 07 de dezembro de 2012, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo de 
Professor ACT, com carga horária de 20 horas semanais, em virtu-
de do atendimento de demanda da professora efetiva Jiane Elisa 
Winter, que está em cargo comissionado de direção de escola, 
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conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em 
seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar 
nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
MONICA WAJAND SIQUEIRA, classificada em 21º lugar no Concur-
so Público nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 09, 
com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1763/12 - NOMEIA A SRA. SIDNEIA DA 
COSTA, para OCUPAR O CARGO DE AUXILIAR DE 
SETOR.
PORTARIA Nº 1763/12
NOMEIA A SRA. SIDNEIA DA COSTA, PARA OCUPAR O CARGO DE 
AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
SIDNEIA DA COSTA, classificada em 24º lugar no Concurso Público 
nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 09, com carga 
horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

RODRIGUES, a partir de 14 de fevereiro de 2012, vigorando, tão 
somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, li-
mitado a 07 de dezembro de 2012, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo 
de Professor ACT, com carga horária de 40 horas semanais, em 
virtude de substituição da professora Josiane Nunes da Silva, que 
desenvolve o projeto Oficina de Artes para crianças e adolescentes 
e da inexistência de candidato classificado em concurso público 
para o referido cargo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo a contar de 14 de fevereiro de 2012, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1761/12 - NOMEIA A SRA. MARIA 
ENGEL DOS SANTOS, para OCUPAR O CARGO DE 
MERENDEIRA.
PORTARIA Nº 1761/12
NOMEIA A SRA. MARIA ENGEL DOS SANTOS, PARA OCUPAR O 
CARGO DE MERENDEIRA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Merendeira a Sra. MARIA 
ENGEL DOS SANTOS, classificada em 1º lugar no Concurso Público 
nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 02, com carga 
horária de 44 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1762/12 - NOMEIA A SRA. MONICA 
WAJAND SIQUEIRA, para OCUPAR O CARGO DE 
AUXILIAR DE SETOR.
PORTARIA Nº 1762/12
NOMEIA A SRA. MONICA WAJAND SIQUEIRA, PARA OCUPAR O 
CARGO DE AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Esta-
do de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1766/12 - NOMEIA A SRA. LUCIANE 
BELITZKE JOÃO, para OCUPAR O CARGO DE 
AUXILIAR DE SETOR.
PORTARIA Nº 1766/12
NOMEIA A SRA. LUCIANE BELITZKE JOÃO, PARA OCUPAR O CAR-
GO DE AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
LUCIANE BELITZKE JOÃO, classificada em 27º lugar no Concurso 
Público nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 09, 
com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1767/12 - NOMEIA A SRA. MAIDE 
WERNER, para OCUPAR O CARGO DE AUXILIAR DE 
SETOR.
PORTARIA Nº 1767/12
NOMEIA A SRA. MAIDE WERNER, PARA OCUPAR O CARGO DE 
AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
MAIDE WERNER, classificada em 28º lugar no Concurso Público 
nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 09, com carga 
horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Portaria Nº 1764/12 - NOMEIA A SRA. TATIANE 
DIAS, para OCUPAR O CARGO DE AUXILIAR DE 
SETOR.
PORTARIA Nº 1764/12
NOMEIA A SRA. TATIANE DIAS, PARA OCUPAR O CARGO DE AU-
XILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
TATIANE DIAS, classificada em 25º lugar no Concurso Público nº 
001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 09, com carga 
horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1765/12 - NOMEIA A SRA. MARIZE 
FRITSCHE MOKWA, para OCUPAR O CARGO DE 
AUXILIAR DE SETOR.
PORTARIA Nº 1765/12
NOMEIA A SRA. MARIZE FRITSCHE MOKWA, PARA OCUPAR O 
CARGO DE AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
MARIZE FRITSCHE MOKWA, classificada em 26º lugar no Concur-
so Público nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 09, 
com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 168

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

Art. 2º- O nomeado deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1770/12 - NOMEIA A SRA. GEYSIARA 
GALVÃO DA MOTA, para OCUPAR O CARGO DE 
AUXILIAR DE SETOR.
PORTARIA Nº 1770/12
NOMEIA A SRA. GEYSIARA GALVÃO DA MOTA, PARA OCUPAR O 
CARGO DE AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
GEYSIARA GALVÃO DA MOTA, classificada em 32º lugar no Con-
curso Público nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 
09, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1771/12 - NOMEIA A SRA. RENITA KUHL, 
para OCUPAR O CARGO DE AUXILIAR DE Serviços 
GERAIS.
PORTARIA Nº 1771/12
NOMEIA A SRA. RENITA KUHL, PARA OCUPAR O CARGO DE AUXI-
LIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1768/12 - NOMEIA A SRA. DANIELA 
PRZIGODDA OLIARI, para OCUPAR O CARGO DE 
AUXILIAR DE SETOR.
PORTARIA Nº 1768/12
NOMEIA A SRA. DANIELA PRZIGODDA OLIARI, PARA OCUPAR O 
CARGO DE AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor a Sra. 
DANIELA PRZIGODDA OLIARI, classificada em 29º lugar no Con-
curso Público nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 
09, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis 
do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1769/12 - NOMEIA O SR. MOACIR DE 
OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, para OCUPAR O CARGO 
DE AUXILIAR DE SETOR.
PORTARIA Nº 1769/12
NOMEIA O SR. MOACIR DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, PARA 
OCUPAR O CARGO DE AUXILIAR DE SETOR.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Setor o Sr. 
MOACIR DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, classificado em 31º lugar 
no Concurso Público nº 001/2011, com o vencimento mensal de 
Fator - 09, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação 
das Leis do Trabalho.
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Portaria Nº 1773/12 - SUSPENDE Função 
GRATIFICADA FG - 1, DA SERVIDORA SILVANA 
WILLE KLETTENBERG.
PORTARIA Nº 1773/12
SUSPENDE FUNÇÃO GRATIFICADA FG - 1, DA SERVIDORA SILVA-
NA WILLE KLETTENBERG.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções, e com base no 
item VII, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal e amparado no § 1º 
do artigo 22 da Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro 
de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica suspensa a Função Gratificada, com denominação de 
FG - 1, à servidora SILVANA WILLE KLETTENBERG, que respondia 
pela Coordenação Administrativa dos Postos de Saúde da Família, 
junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo a contar de 01 de fevereiro de 2012, re-
vogando as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 
1427/11, de 15 de junho de 2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 013/12 - Registro de Preço
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO -
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 013/12
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO:Eventuais aquisições parceladas de TINTAS PARA MAR-
CAÇÃO VIÁRIA NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, con-
forme especificações Termo de Referência Anexo I.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 19/03/2012, 
às 09h00min do dia 29/03/2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 
29/03/12.
TIPO: Menor Preço por ítem.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No en-
dereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e 
também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o 
arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@
corupa.sc.gov.br.

Corupá, 19 de Março de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Tomada de Preços 004/12 - Pavimentação Asfáltica
MUNICÍPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/12

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia 
para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA das Ruas 110 - Augusto Bor-
chardt - Rua 43 - Jorge Wille e Rua 39 - Alberto Darius no Bairro 

Art. 1º- Nomeia para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 
a Sra. RENITA KUHL, classificada em 3º lugar no Concurso Público 
nº 001/2011, com o vencimento mensal de Fator - 02, com carga 
horária de 44 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, e sob regência da Conso-
lidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A nomeada deverá tomar posse no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do artigo 51º, 52º da Lei Complementar nº 
014/09.
Parágrafo único: não sendo cumprido o prazo mencionado, o ato 
de nomeação será anulado nos termos do artigo 53º da Lei Com-
plementar nº 014/09.

Art. 3º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de fevereiro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1772/12 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 
FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO 
PROFESSOR ACT, A SRA JULIANE MOSER 
WOLODASCZYK.
PORTARIA Nº 1772/12
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMI-
NADO COMO PROFESSOR ACT, A SRA JULIANE MOSER WOLO-
DASCZYK.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi-
dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso 
VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 
de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. JULIANE MOSER 
WOLODASCZYK, a partir de 21 de fevereiro de 2012, vigorando, 
tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, 
limitado a 07 de dezembro de 2012, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo de 
Professor ACT, com carga horária de 20 horas semanais, em virtu-
de da escola ter na matrícula da educação infantil e ensino funda-
mental, alunos com necessidades especiais, sendo que o professor 
necessita de auxiliar neste atendimento. A inclusão está garantida 
na LDB, artigo 4º, III: “Garantir atendimento especializado gratui-
to aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente 
na rede de ensino”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, e 
sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo a contar de 21 de fevereiro de 2012, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 22 de fevereiro de 
2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal
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- CPF;
- Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Comprovar idade mínima de 18 anos;
- Uma foto 3x4;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Carteira de Trabalho com inscrição no PIS/PASEP;
- Folha Corrida Judicial;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Outros documentos exigidos por Lei, que venham a ser exigidos 
pelo setor de recursos humanos do município;
VII. O candidato, mesmo aprovado no concurso, será eliminado 
do mesmo se não apresentar os documentos constantes deste 
capítulo, no ato da posse.
O candidato que não comparecer para apresentação da documen-
tação acima descrita, dentro do prazo estabelecido de 07 (sete) 
dias, será considerado desistente e eliminado, sendo substituído 
pelo próximo aprovado, obedecida à ordem de classificação.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa 
Catarina, 01 de março de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário Municipal De Administração E Fazenda

Edital DE CONVOCAÇÃO para APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS Nº 004/2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS Nº 004/2012
(Edital de Concurso Público nº 001/2010)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, em 
atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2010 e com 
fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal nº. 
014 de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar Público:

Fica convocada a candidata abaixo relacionada, aprovada na etapa 
de prova escrita, bem como no exame médico do concurso públi-
co de que trata o respectivo Edital, à comparecer no prazo de 07 
(sete) dias, contados da data de publicação deste, ao Setor de Re-
cursos Humanos da Prefeitura Municipal de Corupá, Avenida Getú-
lio Vargas, nº. 443 nesta Cidade, para apresentar os documentos 
de que trata o presente edital, no horário de funcionamento da 
Prefeitura Municipal.

Cargo Nome Situação
Advogada Heloísa Cristina Vanin Apta

A aprovada no Concurso, ora convocada deverá apresentar a se-
guinte documentação para efeito de nomeação e posse:
I. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o 
cargo (cópia autenticada em cartório), com o competente registro 
no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso;
II. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, me-
diante atestado fornecido por médico oficial;
III. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
IV. Declaração de que a posse do cargo não implica em acumula-
ção proibida de cargo, emprego ou função pública;
V. Declaração de não ter sofrido no exercício da Função Pública as 
penalidades disciplinares;
VI. Cópia dos seguintes documentos de identificação pessoal, ne-
cessários ao registro funcional no serviço público municipal:
- Prova de identidade;
- Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;

Bomplandt - Município de Corupá, (com fornecimento de mão-
de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma 
extensão total de 816,00 metros, no Município de Corupá, confor-
me memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos 
que fazem parte integrante deste Processo.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 19/03/2012 
às 09h00min do dia 02/04/2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 
02/04/2012
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No en-
dereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e 
também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o 
arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@
corupa.sc.gov.br.

Corupá, 15 de Março de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Edital DE CONVOCAÇÃO para APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS Nº 003/2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS Nº 003/2012
(Edital de Concurso Público nº 001/2010)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, em 
atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2010 e com 
fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal nº. 
014 de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar Público:

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados 
na etapa de prova escrita, bem como no exame médico do con-
curso público de que trata o respectivo Edital, à comparecer no 
prazo de 07 (sete) dias, contados da data de publicação deste, ao 
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Corupá, 
Avenida Getúlio Vargas, nº. 443 nesta Cidade, para apresentar os 
documentos de que trata o presente edital, no horário de funcio-
namento da Prefeitura Municipal.

Cargo Nome Situação
Merendeira Ana Judith Rafaeli Rodrigues Jantsch Apta
Auxiliar de Setor Ivone Terezinha da Silva Candiotto Apta
Auxiliar de Setor Juliana Voit Kuhl Apta
Auxiliar de Serviços 
Gerais

Renita Kuhl Apta

Os aprovados no Concurso, ora convocados deverão apresentar a 
seguinte documentação para efeito de nomeação e posse:
I. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o 
cargo (cópia autenticada em cartório), com o competente registro 
no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso;
II. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, me-
diante atestado fornecido por médico oficial;
III. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
IV. Declaração de que a posse do cargo não implica em acumula-
ção proibida de cargo, emprego ou função pública;
V. Declaração de não ter sofrido no exercício da Função Pública as 
penalidades disciplinares;
VI. Cópia dos seguintes documentos de identificação pessoal, ne-
cessários ao registro funcional no serviço público municipal:
- Prova de identidade;
- Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;
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014, de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar Público:

Divulga o resultado da 2º fase - Exame Médico pré-admissio-
nal, referente aos Editais de Convocação para Exame Médico nº 
008/2012, de 05 de março de 2012.

Cargo Nome Situação
Advogado Heloísa Cristina Vanin Apta

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa 
Catarina, aos 14 dias do mês março de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário Municipal De Administração E Fazenda

Notificação de Receita 02/2012
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 02/2012

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado 
de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de con-
formidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu 
inciso VII do artigo 66, e atendendo à determinação contida na Lei 
Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA, a Câmara 
Municipal, aos Partidos Políticos, o Sindicado de Trabalhadores e 
Produtores e Entidades Empresariais com sede no Município, que 
recebeu no mês de fevereiro de 2012, recursos Federais e Estadu-
ais relativos aos seguintes convênios e destinados aos seguintes 
programas:

Data Origem Objeto Valor

02/02/2012 Federal
MAC - Assistência Ambulatorial 
de Médio e Alto Custo/comple-
xidade

R$ 1.928,27

28/02/2012 Federal SE- Salário Educação R$ 62.032,88

28/02/2012 Federal
PAB - Fixo - Piso da Atenção 
Básica

R$ 24.241,00

28/02/2012 Federal
PACS - Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde

R$ 21.750,00

29/02/2012 Estadual
NASF - Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família

R$ 10.389,00

Total R$ 120.341,15

Corupá, 01 de março de 2012.
DILVANE KÜHL KLABUNDE 
Gerente Fazendário 

LUIZ ALBERTO WIESE
Controlador Interno

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário de Administração e Fazenda  

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

- CPF;
- Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Comprovar idade mínima de 18 anos;
- Uma foto 3x4;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Carteira de Trabalho com inscrição no PIS/PASEP;
- Folha Corrida Judicial;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Outros documentos exigidos por Lei, que venham a ser exigidos 
pelo setor de recursos humanos do município;
VII. O candidato, mesmo aprovado no concurso, será eliminado 
do mesmo se não apresentar os documentos constantes deste 
capítulo, no ato da posse.
O candidato que não comparecer para apresentação da documen-
tação acima descrita, dentro do prazo estabelecido de 07 (sete) 
dias, será considerado desistente e eliminado, sendo substituído 
pelo próximo aprovado, obedecida à ordem de classificação.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa 
Catarina, 14 de março de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário Municipal De Administração E Fazenda

Edital DE Resultado DE EXAME MÉDICO Nº 003/2012
EDITAL DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO nº 003/2012
(Edital de Concurso Público nº 001/2011)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, em 
atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2010 e com 
fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal nº. 
014, de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar Público:

Divulga o resultado da 2º fase - Exame Médico pré-admissio-
nal, referente aos Editais de Convocação para Exame Médico nº 
002/2012, de 01 de fevereiro de 2012 e Edital nº 004/2012, de 14 
de fevereiro de 2012.

Cargo Nome Situação
Merendeira Ana Judith Rafaeli Rodrigues Jantsch Apta
Auxiliar de Setor Ivone Terezinha da Silva Candiotto Apta
Auxiliar de Setor Juliana Voit Kuhl Apta
Auxiliar de Serviços 
Gerais

Renita Kuhl Apta

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa 
Catarina, 01 de março de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário Municipal De Administração E Fazenda

Edital DE Resultado DE EXAME MÉDICO Nº 004/2012
EDITAL DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO nº 004/2012
(Edital de Concurso Público nº 001/2010)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de 
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, em 
atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2010 e com 
fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal nº. 
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Municipal de Forquilhinha, do exercício de 2012 referentes aos re-
cursos do FUNDEB, no valor de R$ 44.288,09 (Quarenta e quatro 
mil, duzentos e oitenta e oito reais, nove centavos), distribuídos 
nas seguintes contas:

Órgão 05 - Secretaria de Educação
2.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB
3.1.90.00.00.00.0.6.12 - Aplicações Diretas  R$ 44.288,09
TOTAL  R$ 44.288,09

Art. 2º A suplementação da dotação orçamentária quem trata o 
artigo 1º, correrá por conta do superávit financeiro do exercício 
anterior, conforme saldo bancário em 31/12/2011 no valor de R$ 
44.288,09 (Quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais, 
nove centavos) da conta vinculada ao FUNDEB nº 17.133-6, do 
banco do Brasil S/A, agência 3672-2 - Forquilhinha/SC.

Art. 3º Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do 
PPA 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.481/2009, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1.704/2011 e Lei Orça-
mentária Anual para 2011 - Lei Municipal nº. 1.737/2011, que 
se fizerem necessários em função da transposição de dotações 
constantes da presente Lei.

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

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

Forquilhinha/SC, 14 de março de 2012.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 14 de março de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.785, DE 14 DE Março DE 2012.
LEI Nº 1.785, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CON-
TRATAR, TEMPORARIAMENTE, PROFISSIONAIS ATUAREM NO 
CARGO DE PROFESSOR DE MÚSICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

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 implantação do Pro-
jeto de Música nas Escolas Municipais e Banda Municipal.
§ 1º As vagas de que trata o “caput” deste artigo serão preenchi-
das de acordo com as necessidades de profissionais.
§ 2º Ficam criados os cargos temporários de Professor de Música, 
da seguinte forma:

Curitibanos

Prefeitura

Ata DE RECEBIMENTO E ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO, REFERENTE AO Edital DE Tomada 
DE PREÇOS N.º 33/2012.
ATA DE RECEBIMENTO E ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HA-
BILITAÇÃO, REFERENTE AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 
33/2012.

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e doze, 
na sede da Prefeitura Municipal de Curitibanos, reuniram-se os 
membros da Comissão Permanente de Licitação, e os demais pre-
sentes, para análise e recebimento dos envelopes documentação 
de habilitação dos participantes abaixo relacionados: PRUMO EN-
GENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA e CONSTRULACER COMERCIO 
E CONSTRUÇÕES LACERDOPOLIS LTDA ME.
Em seguida verificou-se que todos os participantes protocolaram 
seus envelopes em tempo hábil, portanto foram considerados 
participantes do processo licitatório na modalidade de tomada de 
preços nº 33/2012.
No decorrer da reunião e após a análise das documentações apre-
sentadas, verificou-se a habilitação do concorrente: PRUMO EN-
GENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. A empresa CONSTRULACER 
COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDOPOLIS LTDA ME. FOI INA-
BILITADA por apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipal 
sem autenticação, e não apresentar o Certificado de Registro Ca-
dastral, descumprindo com o item 7.2 alínea h do Edital.
Nada mais tendo a tratar a Comissão foi encerrada a reunião e 
encaminhada para publicação em jornal para que querendo os 
interessados recorram da decisão da comissão no prazo legal.

ADAILTON ALVES  
Presidente da CPL  

DIEGO SEBEM WORDELL
Secretário/Membro

MÁRCIA DOMINSKI PENTEADO
Membro

Forquilhinha

Prefeitura

Lei Nº 1.784, DE 14 DE Março DE 2012.
LEI Nº 1.784, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA DO EXERCICIO DE 2012 POR 
CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB 
DO EXERCÍCIO ANTERIOR 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir créditos adicionais especiais no orçamento geral da Prefeitura 
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- Participar de cursos de capacitação, 
seminários, com a finalidade de promover a 
contínua formação e o aperfeiçoamento pro-
fissional, bem como de Conselhos de Classe, 
Reuniões Pedagógicas, entre outros.
- Manter permanentemente contato com pais 
e alunos, juntamente com a coordenação, 
de modo a mantê-los informados quanto ao 
desempenho do aluno.
- Constatar necessidades e encaminhar os 
alunos aos setores específicos de atendi-
mento.
- Zelar pelos equipamentos e materiais 
docente.
- Conhecer e respeitar as leis constitucionais 
da Educação e as normas da unidade escolar, 
com o intuito de cumprir com a legislação 
vigente.
- Zelar pelo cumprimento dos princípios de 
ética profissional, tanto nos aspectos referen-
tes à intimidade e privacidade dos usuários 
e profissionais, quanto no que se refere aos 
seus outros direitos inalienáveis.
- Cumprir e respeitar as ordens superiores, 
exceto quando manifestamente ilegais.
- Levar ao conhecimento da autoridade su-
perior as irregularidades de que tiver ciência 
em razão do cargo.
- Tratar os pais, alunos e funcionários da 
instituição de forma cortês e sem distinção.
- Representar, quando designado, a Secreta-
ria Municipal.
Realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional

§ 3º Para contratação do Professor de Música será observado o 
nível de vencimento do Anexo X da Lei Municipal nº. 875, de 06 de 
junho de 2002, com suas alterações posteriores.
§ 4º A carga horária do Professor de Musica poderá ser de até 40 
horas semanais.
§ 5º A contratação temporária seguirá o Regime Jurídico do Mu-
nicípio estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Munici-
pais, sendo que o regime de previdência será o do Regime Geral 
da Previdência Social - RGPS, do Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS.
§ 6º O prazo da contratação será de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado enquanto perdurar o Programa.

Art. 2º A contratação temporária prevista no art. 1º será funda-
mentada no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, que trata de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.

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

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

Forquilhinha/SC, 14 de março de 2012.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 14 de março de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Cargo
Nº. de 
Vagas

Habilitação 
Profissional

Atribuições

Pro-
fessor 
de 
Músi-
ca

03

Portador de 
certificado 
de conclu-
são do En-
sino Médio, 
com curso 
de aperfei-
çoamento 
na área de 
atuação.

- Cumprir e fazer cumprir a Constituição 
Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Municí-
pio, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o Projeto político Pedagógico da instituição, 
a Legislação Educacional vigente e demais 
legislações em vigor.
- Elaborar e cumprir Plano Pedagógico anual 
e diário atendendo as metas e objetivos 
propostos no Projeto Político Pedagógico da 
Escola.
- Zelar pela disciplina e aprendizagem dos 
alunos.
- Preparar o planejamento, definindo 
metodologias de ensino, criando atividades 
de acordo com o conteúdo e objetivos, 
pesquisando, analisando e selecionando 
material didático e para-didático, dentro da 
legislação educacional vigente de modo que 
atenda todas as especificidades do indivíduo 
e contribuindo para o aprimoramento da 
qualidade de ensino.
- Ministrar aulas, relacionando os conteúdos 
às diversidades pessoais e regionais dos 
alunos, auxiliando no desenvolvimento da 
sensibilidade e criatividade humana, por 
meio do contato com a linguagem artístico- 
musical, contribuindo ativamente com as 
mudanças sócio culturais.
- Cumprir os dias letivos e carga horária es-
tabelecida, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional.
- Organizar e/ou participar de atividades cívi-
cas sociais, culturais e pedagógicas, traçando 
os objetivos, preparando roteiros e instru-
mentos para registro, instruindo os alunos a 
participar, bem como solicitando autorização 
da direção da escola para a realização do 
mesmo.
- Manter atualizado no diário de classe, os 
registros escolares relativos às suas ativida-
des específicas, bem como as ocorrências e 
informações prestadas aos pais, à Coordena-
ção Pedagógica e Direção.
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Fraiburgo

Prefeitura

Portaria Nº 0766/2012
PORTARIA Nº 0766, DE 16 DE MARÇO DE 2012.
Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e 
em conformidade com a comunicação interna n.º 0432/2012, da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Ampliar de 29 (vinte e nove) para 39 (trinta e nove) horas 
semanais a carga horária da servidora JUSIANE BORGA LOREN-
CI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 018.052.849-16, 
contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EN-
SINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA, no período de 19 de março de 
2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 16 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0767/2012
PORTARIA Nº 0767, DE 16 DE MARÇO DE 2012.
Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e 
em conformidade com a comunicação interna n.º 0433/2012, da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Ampliar de 17 (dezessete) para 26 (vinte e seis) horas se-
manais a carga horária da servidora CAMILA POBENGA DOS SAN-
TOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 073.030.459-02, 
contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EN-
SINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA, no período de 19 de março de 
2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 16 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0768/2012
PORTARIA N.º 0768 DE 16 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Cons-
tituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 
1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em 
conformidade com o Edital n.º 0007 de 05 de março de 2012 e 
Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PRO-
FESSOR - CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, para atender 

Portaria SED Nº 002/2012
PORTARIA SED Nº 002/2012
REORGANIZA A GRADE CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORQUILHINHA/SC.

A Secretária de Educação de Forquilhinha, conforme as competên-
cias que lhe são conferidas , em consonância com a Lei Nacional 
nº 9.394/96 e  Resolução nº 04, de 13 de julho de 2010 do Conse-
lho Nacional de Educação, reorganiza a grade curricular do Ensino 
Fundamental I  da Rede de Ensino de Forquilhinha.
Art. 1º-  A Grade Curricular do Ensino Fundamental I – 1º ao 5º 
ano fica assim instituída:

BASE COMUM 
NACIONAL

DISCIPLINAS AULAS SEMANAIS
LÍNGUA PORTUGUESA 06
MATEMÁTICA 06
HISTÓRIA 02
GEOGRAFIA 02
CIÊNCIAS 02
ARTE 02
EDUCAÇÃO FÍSICA 03
ENSINO RELIGIOSO 01

PARTE DIVERSI-
FICADA

INFORMÁTICA EDUCATIVA 01

TOTAL  AULAS SEMANAIS 25 AULAS

Art. 2º - As disciplinas : Arte, Educação Física, Ensino Religioso e 
Informática Educativa serão ministradas por Professor Específico 
da Disciplina.
Art. 3º - A hora/aula terá  duração de 44 minutos cada.
Art. 4º - Cada unidade escolar deverá adequar o PPP (Projeto 
Político Pedagógico) contemplando a grade curricular  ora esta-
belecida.
Art.5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Forquilhinha, 15 de março de 2012.
ROSEMERI DE LUCCA MINATTO
Secretária de Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

AULAS HORA/AULA

 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 03 44 min
ARTE 02 44 min

PARTE DIVERSI-
FICADA

INFORMÁTICA 
EDUCATIVA 01 44 min
TOTAL GERAL 25 AULAS
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e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. 
Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.frai-
burgo.sc.gov.br e email: compras@fraiburgo.sc.gov.br.
Fraiburgo(SC), 15 de março de 2012.
Nilce Pinz - Secretária Municipal de Saúde

Aviso de Pregão Presencial Nº 0007/2012 - FMS
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2012 - FMS
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de ser-
viços gráficos para impressão de expedientes diversos para uso 
nas Unidades Básicas de Saúde e no Pronto Atendimento Ambula-
torial. Vigência da Ata: abril e julho de 2012. Julgamento: Menor 
Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credencia-
mento: até às 9:15 horas do dia 05.04.2012. Abertura: às 9:15 
horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste 
Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - 
Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br e e-mail: 
compras@fraiburgo.sc.gov.br.
Fraiburgo(SC), 15 de março de 2012.
Nilce Pinz - Secretária Municipal de Saúde

Aviso de Pregão Presencial Nº 0008/2012-FMS
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2012 - FMS
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para serem utiliza-
dos nas escolas, com crianças do 1º ao 5º ano, durante a reali-
zação do Programa de Saúde Bucal. Entrega/Protocolo dos Enve-
lopes e Credenciamento: Até as 14:15 horas do dia 04.04.2012. 
Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia. Entrega das amostras: 
até às 17:00 horas do dia 29.03.2012. Informações e/ou cópia 
na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 
3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.
br e e-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.
Fraiburgo (SC), 16 de março de 2012.
Nilce Pinz - Secretária Municipal de Saúde

Aviso de Pregão Presencial Nº 0046/2012 - PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0046/2012 - PMF
REGISTRO DE PREÇOS 0021/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de 
serviços de transporte de máquinas pesadas para realização de 
trabalhos no interior deste Município e nos bairros afastados do 
perímetro urbano, para uso do Órgão Gerenciador (Município de 
Fraiburgo) e do Órgão Participante (SANEFRAI). Vigência da Ata: 
abril a julho de 2012. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entre-
ga/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até as 14:15 horas 
do dia 03.04.2012. Abertura: às 14:15 horas do mesmo dia. Infor-
mações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, 
n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: 
www.fraiburgo.sc.gov.br. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.
Fraiburgo (SC), 16 de março de 2012.
Nelmar Pinz - Prefeito Municipal

excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para 
a prestação de serviço;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, JANAÍNA VILMARA 
ORTIZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 012.398.370-
38, na função de PROFESSOR - CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚ-
DE, com carga horária de 24 horas semanais, no período de 19 de 
março de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 16 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0769/2012
PORTARIA N.º 0769 DE 16 DE MARÇO DE 2012.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

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

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de LUCIANO MONTEIRO, 
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº. 041.142.399-10, con-
tratado em caráter temporário na função de AGENTE OPERACIO-
NAL, por 40 horas semanais, a partir de 16 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 16 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Pregão Presdencial Nº 0047/2012-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2012 - PMF
Objeto: Aquisição de veículo tipo utilitário para uso na Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes, deste Município. Julgamento: 
Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Cre-
denciamento: Até as 14:15 horas do dia 29.03.2012. Abertura: 
Às 14:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra 
deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 
- Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.
Fraiburgo(SC), 16 de março de 2012.
Nelmar Pinz - Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial Nº 0006/2012 - FMS
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2012 - FMS
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações 
futuras de suplemento alimentar para doação a crianças e adultos 
carentes do município com restrições alimentares, conforme Pro-
jeto Municipal de Leites e Suplementos. Vigência da Ata: abril e 
maio de 2012. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Pro-
tocolo dos Envelopes e Credenciamento: até às 9:15 horas do dia 
03.04.2012. Abertura: às 9:15 horas do mesmo dia. Informações 
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 324  1126/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

LXQ9614 54603465C 181 * VIII5452/1 19/02/2011 R$ 127,69 

LYG8337 54957933C 1955835/0 24/05/2011 R$ 127,69 

MAO4431 54604647C 1675185/1 04/05/2011 R$ 127,69 

MFE1556 54605258C 181 * VIII5452/2 04/05/2011 R$ 127,69 

MHO6250 54605729C 244 * I7030/2 17/08/2011 R$ 191,53 

MMO5352 54605600C 2086050/2 06/08/2011 R$ 191,53 

MVU4986 54603349C 2086050/1 15/10/2011 R$ 191,53 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1

Editais de Imposição de Penalidade
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 324  1130/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

JWO9080 54603464C 181 * XV5525/0 16/02/2011 R$ 85,12 

MAR7713 54605575C 2086050/2 18/07/2011 R$ 191,53 

MAR7713 54605576C 220 * VI6319/0 18/07/2011 R$ 127,69 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 324  1134/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

MHY4753 54602923C 244 * I7030/2 17/12/2010 R$ 191,53 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI
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DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 324  1141/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

AHY4472 54605543C 1675185/2 24/10/2011 R$ 127,69 

AHY4472 54605544C 231 * VII6858/0 24/10/2011 R$ 85,12 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 324  1145/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

MAP6810 54606222C 1705215/2 23/11/2011 R$ 191,53 

MAP6810 54606226C 1955835/0 23/11/2011 R$ 127,69 

MBW0080 54602520C 186 * II5738/0 22/11/2011 R$ 191,53 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 324  1150/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

LZU4113 54602693C 244 * I7030/2 06/11/2011 R$ 191,53 

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  Nº 324  1155/2012

Página : 1 / 2

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

AJZ6065 54606176C 186 * II5738/0 18/10/2011 R$ 191,53 

ALP2509 54605767C 181 * XVIII5550/0 20/10/2011 R$ 85,12 

ALW7815 54606178C 1695207/0 22/10/2011 R$ 53,20 

AMA2749 54606263C 1675185/2 13/11/2011 R$ 127,69 

AQH1756 54606011C 1675185/1 07/10/2011 R$ 127,69 

HWA4726 54606120C 181 * XVII5541/4 11/11/2011 R$ 53,20 

LWV7635 54605385C 2086050/1 06/09/2011 R$ 191,53 

LXB8817 54605922C 181 * IX5460/0 28/08/2011 R$ 85,12 

LYV7695 54605974C 1675185/1 12/10/2011 R$ 127,69 

MAD1387 54606218C 1705215/2 12/11/2011 R$ 191,53 

MDV5224 54606105C 244 * IV7064/0 09/09/2011 R$ 191,53 

MFA5659 54605769C 2086050/1 05/11/2011 R$ 191,53 

MFL7369 54605749C 181 * XIII5509/0 05/09/2011 R$ 85,12 

MFR2886 54606104C 1695207/0 05/09/2011 R$ 53,20 

MGI5725 54605341C 227 * I6483/0 26/10/2011 R$ 53,20 

MGI8808 54605388C 2086050/1 22/09/2011 R$ 191,53 

MJC6915 54605390C 1995878/0 22/09/2011 R$ 85,12 

1 / 2
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EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração Valor da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI
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DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 324  1124/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

AGK9398 54606266C 1675185/2 29/11/2011

HQJ5374 54606193C 250 * I * a7234/0 07/11/2011

LXD3153 54606029C 181 * VIII5452/1 28/11/2011

MDS6234 54606249C 252 * VI7366/2 13/12/2011

MDS6234 54606250C 1675185/1 13/12/2011

MEK8570 54607059C 2086050/1 06/12/2011

MFR6964 54606216C 244 * I7030/2 07/11/2011

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 324  1132/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

AJA4878 54607053C 1675185/1 24/11/2011

LXG3296 54603940C 1675185/1 27/11/2011

LYT5045 54607205C 2045975/0 21/12/2011

MAT5400 54607067C 206 * III6017/2 21/12/2011

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI
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DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 324  1136/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

AAZ5017 54607201C 2086050/1 14/12/2011

AIP3393 54606136C 181 * XVII5541/4 15/12/2011

MAO4431 54891736B 1675185/1 10/12/2011

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 324  1139/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

LXH7795 54607120C 1675185/1 26/12/2011

LXH7795 54607122C 1965843/4 26/12/2011

LZD7798 54607124C 181 * X5479/0 27/12/2011

MBO1570 54603380C 203 * V5967/0 24/11/2011

MJE3895 54607222C 244 * I7030/2 28/12/2011

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 324  1143/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

MDQ6245 55348003D 1675185/1 22/12/2011

MFG7437 54607164C 244 * I7030/2 02/01/2012

MIS5852 54605779C 203 * V5967/0 05/01/2012

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 189

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 324  1148/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

ABQ1624 54607224C 1675185/1 28/12/2011

LZH8604 55035310D 1955835/0 13/01/2012

MFJ9446 54607215C 244 * I7030/2 23/12/2011

MHU0613 54607166C 1965843/4 09/01/2012

MIH8025 54607072C 186 * I5720/0 02/01/2012

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  Nº 324  1153/2012

Página : 1 / 1

EnquadramentoAuto de InfraçãoPlaca Data da Infração
Código da Infração /

Desdobramento

LZY7017 55348010D 2086050/1 04/01/2012

MDJ8855 55035282D 1955835/0 05/01/2012

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, 

FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 

23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FRAIBURGO/SC,  15 DE MARÇO DE 2012

RUI VITAL BATAGELO

PRESIDENTE DO ORTFRAI

1 / 1
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Garuva

Prefeitura

Extrato deContrato PMG Nº 005/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO PMG N° 005/2012

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Garuva
CONTRATADA: Garuva Transporte e Turismo Ltda EPP
Objeto: Aquisição de aproximadamente 561.000 (quinhentos e 
sessenta e um mil) passes escolares para o transporte de estu-
dantes das Redes Municipal e Estadual de Ensino.
VIGÊNCIA: 16/03/2012 à 31/12/2012
VALOR: R$ 1.284.690,00 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro 
mil seiscentos e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2012.
AMPARO LEGAL: Artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/93.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

Prefeitura

Decreto Nº 4.876, DE 08 DE Março DE 2012.
DECRETO Nº 4.876, DE 08 DE MARÇO DE 2012.
FIXA NOVA TABELA PARA TARIFAS E SERVIÇOS DIVERSOS DO 
SAMAE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o arti-
go 72 da Lei Orgânica do Município e com fundamento no artigo 
18, § 1° e seus incisos, da Lei Municipal nº 3.146, de 15 de outu-
bro de 2009,

DECRETA:
Art. 1º Fixa nova tabela de tarifas e serviços diversos do SERVI-
ÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º Tabelas para apuração do valor da fatura mensal de água:

CATEGORIA DE 
CONSUMO FAIXA

CONSUMO 
(m³) VALOR (R$)

 

RESIDENCIAL E 
PODER PÚBLICO

1 0 a 10 21,66 Mínimo

2 11 a 25 3,34 por m³

3 26 a 40 4,41 por m³

4 41 a 50 5,36 por m³

5 Acima de 50 6,14 por m³

 

Garopaba

Prefeitura

Extrato DA Ata DE Registro DE Preço Nº21/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 21.2012 
PMG

Ata nº. 21/2012; Processo n°. 53/2012; Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: SAJEMAQ COMERCIO DE 
MAQUINAS ME; Objeto: Aquisição de lavadora de alta pressão, 
roçadeiras e compactador de solo. Valor: 14.879,00; Data da Assi-
natura da Ata: 22/02/2012.

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 21.2012 
PMG

Ata nº. 21/2012; Processo n°. 53/2012; Contratante: FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE; Contratada: SAJEMAQ COMERCIO DE MA-
QUINAS ME; Objeto: Aquisição de lavadora de alta pressão, roça-
deiras e compactador de solo. Valor: 2480,00; Data da Assinatura 
da Ata: 22/02/2012.

Extrato DE Ata DE Registro DE Preço Nº20/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20.2012 
PMG

Ata nº. 20/2012; Processo n°. 30/2012; Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: ALEMÃO SONORIZAÇÃO 
LTDA, AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA E FABIO REGIS DA SILVA; 
Objeto: Registro de preço para locação de equipamentos de so-
norização, iluminação, estruturas de palco e prestação de serviço 
de som volante, para atender as necessidades da Prefeitura e do 
Fundo Municipal de Saúde de Garopaba pelo período de 12 meses. 
Valor: 113.950,00; Data da Assinatura da Ata: 01/02/2012.

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20.2012 
FMS

Ata nº. 20/2012; Processo n°. 30/2012; Contratante:FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE; Contratada: ALEMÃO SONORIZAÇÃO LTDA; 
Objeto: Registro de preço para locação de equipamentos de so-
norização, iluminação, estruturas de palco e prestação de serviço 
de som volante, para atender as necessidades da Prefeitura e do 
Fundo Municipal de Saúde de Garopaba pelo período de 12 meses. 
Valor: 20.148,00; Data da Assinatura da Ata: 01/02/2012
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3.   Para a apuração do valor referente à substituição de hidrôme-
tro prevista neste item, tomar-se-á como base o custo dos mate-
riais utilizados, acrescido de multa de 40% (quarenta por cento) 
sobre o valor da ligação, considerada a tabela constante do pará-
grafo 4º deste artigo.

DIVERSOS VALOR
Obras de escavação a menos de um metro e meio das 
instalações prediais, sem a prévia notificação e autorização 
do SAMAE. R$ 338,08
Danos causados as canalizações de água ou esgoto, inclusi-
ve aos ramais ou  
coletores prediais ¹ R$ 338,08
Ligação de ejetor ou de bomba ao ramal ou alimentador 
predial R$ 169,04

Ligação abusiva ² R$ 169,04

Ligação clandestina ³ R$ 338,08
Intervenção do consumidor no ramal ou coletor predial, 
mesmo com o objetivo de melhor suas condições funciona-
mento R$ 84,52
Implantação de instalação predial que possibilitem conexão 
interna com outras canalizações de água cujo abastecimen-
to não provenha do sistema público    R$ 169,04
Desperdício, poluição ao fornecimento de água a terceiros, 
mesmo a título gratuito R$ 169,04

Fatura em atraso 4 -

Inversão de hidrômetro e/ou religação por conta ou demais 
exigências regulamentares do SAMAE. R$ 169,04

Além do pagamento da multa acima prevista o reparo das redes 
públicas será executado pelo SAMAE, cujos custos da obra serão 
arcados pelo responsável causador do dano.

Entendem-se como ligações abusivas aquelas nas quais a ação 
do consumidor venha a interferir nas ações exclusivas do SAMAE, 
como o manuseio de lacres de hidrômetros.
 
Endentem-se como ligações clandestinas as demais infrações que 
representarem consumo de água mensal, sem que haja a respec-
tiva medição pelo hidrômetro. 

O valor da multa será apurado mediante a aplicação do índice de 
2,0% (dois por cento) sobre o valor da fatura, conforme legislação 
vigente.

§ 3º Em caso de reincidência devidamente comprovada, as multas 
acima fixadas relativas às condutas tipificadas como infração serão 
cobradas em dobro, sem obstáculo da instauração de outras medi-
das administrativas, civis e penais cabíveis.

§ 4º Tabela de valores referente à ligação de água: 

DIÂMETRO
Nº PAR-
CELA

VALOR

 DA PARCELA TOTAL

Ligação diâmetro de 1/2” 
(meia polegada)

1 - R$ 201,21

2 R$ 103,63 R$ 207,26

3 R$ 69,76 R$ 209,29

4 R$ 52,82 R$ 211,30

5 R$ 42,68 R$ 213,42

6 R$ 35,92 R$ 215,52

Ligação diâmetro de 1” 
(uma polegada)

1 - R$ 402,35

2 R$ 207,23 R$ 414,45

3 R$ 139,52 R$ 418,55

COMERCIAL

1 0 a 10 27,99 Mínimo

2 11 a 15 3,77 por m³

3 16 à 40 5,01 por m³

4 41 a 50 5,73 por m³

5 Acima de 50 6,32 por m³

 

INDUSTRIAL

1 0 a 15 60,35 Mínimo

2 16 a 30 5,41 por m³

3 31 a 100 7,35 por m³

4 Acima de 100 8,34 por m³

FÓRMULA DE CÁLCULO: Para a apuração do valor total da fatura 
mensal do consumidor utilizar-se á a seguinte fórmula:

V = F1 + ( F2x C2) + ( F3 x C3 ) + ( F4 x C4) + ( F5 x C5), onde:

V = Valor Total da Fatura;
F1 = valor da tarifa mínima mensal para cada categoria de con-
sumo;
F2 = Valor por m³ (metro cúbico) correspondente á faixa de con-
sumo nº 2;
F3 = Valor por m³ (metro cúbico) correspondente á faixa de con-
sumo nº 3;
F4 = Valor por m³ (metro cúbico) correspondente á faixa de con-
sumo nº 4;
F5 = Valor por m³ (metro cúbico) correspondente á faixa de con-
sumo nº 5;
C2 = Número de m³ (metro cúbico) medido na faixa nº 2;
C3= Número de m³ (metro cúbico) medido na faixa nº 3;
C4 = Número de m³ (metro cúbico) medido na faixa nº 4;
C5 = Número de m³ ( metro cúbico) medido na faixa nº 5.

§ 2º Tabelas de valores referentes à prestação de serviços diver-
sos e de multas por danos causados às redes públicas de água e 
esgoto, ramais ou coletores:

DIVERSOS VALOR
Aferição de hidrômetro R$ 19,51
Análise de água (exame bactereológico) R$ 51,75
Análise de água (exame físico-químico) R$ 40,58
Análise de projetos diversos R$ 65,81
Conserto de cavalete ¹ -
Consumo de água por circos, parques e afins ² -
Deslocamento de cavalete de ½” (meia polegada) R$ 57,70
Deslocamento de cavalete de 1” (uma polegada) R$ 115,96
Deslocamento de cavalete de 2” (duas polegadas) R$ 231,95
Emissão de certidões, declarações e afins     R$ 14,53
Emissão de fornecimento de segunda via de fatura     R$ 2,19
Mudança de ligação R$ 120,71
Restabelecimento do fornecimento de água R$ 38,16
Substituição de hidrômetro em decorrência de danificações 
causadas pelo consumidor ou por terceiros ³

Para apuração do valor referente a conserto de cavalete, tomar-
se–á como base o valor dos materiais e serviços empregados na 
realização dos mesmos.

Para a apuração do valor referente ao consumo de água por cir-
cos, parques e afins, tomar-se-á por base o número total de dias 
de permanência no Município, multiplicado pelo valor da tarifa bá-
sica de consumo - faixa 1, da categoria “residencial”, fixada no pa-
rágrafo 1º deste artigo. Caso o período de permanência for inferior 
a 10 (dez) dias, deverá ser cobrado o valor correspondente a uma 
“ligação diâmetro de ½” (meia polegada)”.
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Secretaria Municipal de Saúde, o qual foi nomeado através do De-
creto nº 4.145/2011.

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

Gaspar, 12 de março de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 4.883, DE 14 DE Março DE 2012.
DECRETO Nº 4.883, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE EN-
FERMAGEM A SERVIDORA ROSINEIA MACIEL BOAVENTURA.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 15 de março de 2012, 
a servidora ROSINEIA MACIEL BOAVENTURA, do cargo efetivo de 
Auxiliar de Enfermagem, lotada com 30 horas semanais na Secre-
taria Municipal de Saúde, a qual foi nomeada através do Decreto 
nº 4.044/2010.

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

Gaspar, 14 de março de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Governador Celso Ramos

Prefeitura

Lei 770-2012 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS A FIRMAR Convênio 
Com O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DO 
CORPO DE BOMBEIROS
LEI Nº. 770, 15 DE MARÇO DE 2012.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DE GOVERNADOR CELSO RA-
MOS A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
firmar Convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo 
de Bombeiros Militar para a execução dos serviços de bombeiros e 
regular as atividades de segurança contra sinistros, busca e salva-
mento de pessoas e bens, atendimento pré-hospitalar, exames de 
projetos e vistorias de segurança contra sinistros em edificações, 
ações de defesa civil, desenvolvidas pela Corporação através da 
Organização de Bombeiro a ser instalada no Município de Gover-
nador Celso Ramos.

Art. 2º Para compor o efetivo de plantão fica autorizado o Muni-
cípio a ceder servidores Municipais e, ou estagiários e instalações 
para a Organização de Bombeiros Militar, para atuarem como au-
xiliares de defesa civil.

Ligação diâmetro de 2” 
(duas
polegadas)

1 - R$ 804,69

2 R$ 414,44 R$ 828,88

3 R$ 279,02 R$ 837,06

§ 5º Tabela de valores referente à ligação predial de esgoto: 

LIGAÇÃO Nº PARCELA

VALOR

 DA PARCELA TOTAL

Ligação predial de 
esgoto 1

1 - R$ 181,42

2 R$ 93,43 R$ 186,86

3 R$ 62,91 R$ 188,73

1. Quando da solicitação de ligação predial de esgoto e o consu-
midor já possuir ligação de água, os valores cobrados poderão ser 
parcelados e lançados na fatura de água, após a realização dos 
serviços. Em caso do requerente não possuir ligação de água do 
SAMAE, deverá ser lançado o serviço em fatura única, que deverá 
ser quitada e apresentada no atendimento da autarquia, para que 
entre na devida programação de execução de serviços.

Art. 2º Fica o SAMAE autorizado a efetuar recálculo da fatura de 
água que apresentar leitura com consumo superior 50% (cinqüen-
ta por cento) maior do que a média dos últimos 6 (seis) meses, 
utilizando-se para o cálculo do valor a ser pago a média aritmética 
alcançada pela soma das últimas 6 (seis) leituras, incluída aquela 
em que for constatado o vazamento, independentemente da cate-
goria de consumo.

§ 1º O recálculo que trata o presente artigo será efetuado median-
te solicitação do consumidor, desde que ocorra problema de vaza-
mento na residência ou estabelecimento, devidamente averiguado 
pelo SAMAE, mediante confirmação in loco quanto a veracidade da 
ocorrência e emissão de relatório circunstanciado. 

§ 2º Ocorrendo dois ou mais vazamentos sucessivos na mesma 
residência ou estabelecimento no período de 6 (seis) meses, mes-
mo que interpoladamente, o recálculo será efetuado sempre con-
siderando as 6 (seis) últimas leituras, incluída aquela em que for 
constatado o novo vazamento.

§ 3º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, para efeito do 
cálculo do valor a ser pago, não será considerando o valor do re-
cálculo efetuado anteriormente, mas sim o valor da leitura aferida 
na ocasião.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2012 e revogan-
do as demais disposições em contrário.

Gaspar, 08 de março de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 4.881, DE 12 DE Março DE 2012.
DECRETO Nº 4.881, DE 12 DE MARÇO DE 2012.
EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA DE AM-
BULÂNCIA O SERVIDOR ALEXSANDRO LINS DE MORAES.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 31 de março de 2012, 
o servidor ALEXSANDRO LINS DE MORAES, do cargo efetivo 
de Motorista de Ambulância, lotado com 40 horas semanais na 
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semanais, Educação Infantil, em Escola Municipal, em substituição 
à servidora Claudete Bertotti, enquanto perdurar o atestado desta, 
a qual se encontra afastada para Tratamento de Saúde, aprova-
da e classificada em 40º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 
- SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, constante do 
Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade 
com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que 
seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Herval d`Oeste.

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

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 390/2012
PORTARIA Nº 390/2012

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

RESOLVE:
Contratar em Caráter Temporário, a Senhora ANA MARIA RODRI-
GUES PAIANO (Matr. 3529), a partir de 13 de março de 2012, para 
exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência “A”, 40 horas 
semanais, Educação Infantil, em Escola Municipal, em substituição 
à servidora Luciana Soraia Costenaro Carrer, enquanto perdurar o 
atestado desta, a qual se encontra afastada para Tratamento de 
Saúde, aprovada e classificada em 43º lugar pelo Processo Sele-
tivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, 
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, 
de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 
124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d`Oeste.

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

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 391/2012
PORTARIA Nº 391/2012

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

RESOLVE:
Contratar em Caráter Temporário, a Senhora RAFAELA DARTORA 
DOS SANTOS (Matr. 3530), a partir de 13 de março de 2012, para 
exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência “A”, 20 horas 
semanais, Ensino Fundamental, em Escola Municipal, aprovada e 
classificada em 51º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 - SME-
CE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, constante do Quadro 
de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o 
que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu 
contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Município de Herval d`Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

Art. 3º Os recursos arrecadados no cumprimento do convênio, 
serão depositados no Fundo Municipal de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM, deste município, para 
garantir o investimento em novas viaturas, equipamentos, instala-
ções e despesas de custeio.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Governador Celso Ramos, 15 de Março de 2012.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Herval do Oeste

Prefeitura

Portaria Nº 388/2012
PORTARIA Nº 388/2012

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

RESOLVE:
Retificar e dar nova redação às Portarias abaixo relacionadas, que 
contrataram os Servidores em Caráter Temporário para exercer a 
função de Professor:

Portaria Nº. Servidor/Matrícula  Onde Se Lê: Leia-Se:

176/2012
Marisa Lorenzoni Bulla 
(3417 )

 40 horas sem.

179/2012
Ronaldo Dalla Costa ( 
3420 )

 Nível/Ref. 2/A LEIGO

204/2012
Sandra Kangerski Botte-
ga(3445)

 Nível/Ref. 1/A Nível/Ref. 2/A

204/2012
Sandra Kangerski Botte-
ga(3445)

 20 horas Sem. 40 horas sem.

205/2012
Talita Pereira Dias ( 
3446 )

 20 horas Sem. 40 horas sem.

206/2012
Vânia Recalcatti Piove-
san (3447)

 20 horas Sem. 40 horas sem.

223/2012
Viviane C. B. Machado 
( 3459 )

 20 horas Sem. 40 horas sem.

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

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 389/2012
PORTARIA Nº 389/2012

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

RESOLVE:
Contratar em Caráter Temporário, a Senhora MONICA LÚCIA COS-
TA FELL (Matr. 3528), a partir de 13 de março de 2012, para 
exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência “A”, 40 horas 
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Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao mês de Novem-
bro de 2011, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 395/2012
PORTARIA Nº 395/2012

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

RESOLVE: 
Conceder Progressão Funcional, à Servidora ZENEIDE LIBERA 
ROSSI (Matr. 555), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Agente de Serviços Gerais, do Nível - 3, Referência “H”, para o 
Nível - 3, Referência “I”, 40 horas semanais, constante do Qua-
dro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao mês 
de Dezembro de 2011, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 
281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 396/2012
PORTARIA Nº 396/2012

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

RESOLVE: 
Conceder Progressão Funcional, ao Servidor LUIZ ERNI BALES-
TRIN (Matr. 1693), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Motorista, do Nível - 7, Referência “C”, para o Nível - 7, Referência 
“D”, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2012, confor-
me dispõe a Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 392/2012
PORTARIA Nº 392/2012

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

RESOLVE:
CONCEDER ADICIONAL DE TITULAÇÃO à Servidora LETICIA FUGA 
VARELA (Matr. 2776), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Odontólogo, Nível - 13, Referência “A”, a contar de 24 de fevereiro 
de 2012, conforme o disposto no artigo 92, § 3º, inciso Ill, “a”, da 
Lei Complementar Nº 281/2011 de 19 de Agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 393/2012
PORTARIA Nº 393/2012

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

RESOLVE:
CONCEDER ADICIONAL DE TITULAÇÃO ao Servidor IGOR BER-
NADES DA SILVA (Matr. 2744), ocupante do Cargo de Provimento 
Efetivo de Médico, Nível - 14, Referência “A”, a contar de 26 de 
janeiro de 2012, conforme o disposto no artigo 92, § 3º, inciso Ill, 
“a”, da Lei Complementar Nº 281/2011 de 19 de Agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 394/2012
PORTARIA Nº 394/2012

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

RESOLVE: 
Conceder Progressão Funcional, à Servidora ROSELI ROLIM DA 
SILVA (Matr. 404), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Assistente Social, do Nível - 12/1, Referência “H”, para o Nível - 
12/1, Referência “I”, 40 horas semanais, constante do Quadro de 
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RIBEIRO DOS SANTOS (Matr. 3471), a partir de 13 de fevereiro 
de 2012, para exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência 
“A”, 20 horas semanais, Ensino Fundamental, em Escola Municipal, 
em substituição ao servidor Vilmar Varella de Oliveira, o qual se 
encontra em gozo de licença prêmio, aprovada e classificada em 
43º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 
28 de dezembro de 2011, constante do Quadro de Pessoal do Po-
der Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a 
Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de traba-
lho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Herval d`Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.  

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 400/2012
PORTARIA Nº 400/2012

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

RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor GILMAR JOSÉ DRI 
(Matr. 2904), ocupante do Cargo Provimento em Comissão de Se-
cretário de Agricultura e Meio Ambiente, Nível - Agente Político, 40 
horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Execu-
tivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido de 13 
de janeiro de 2011 a 12 de janeiro de 2012, para serem gozadas a 
partir de 16 de março de 2012 a 14 de abril de 2012, de conformi-
dade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº 281 
de 19 de agosto de 2011.

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

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Imbituba

Prefeitura

Decreto PMI nº027.2012
DECRETO PMI Nº 027, de 14 de março de 2012.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para a 
Prefeitura municipal de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 4.001, de 07 de dezembro de 2011,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 
(Cem mil reais), para novo item orçamentário, como segue:

Portaria Nº 397/2012
PORTARIA Nº 397/2012

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

RESOLVE: 
CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 13 
de março de 2012, por tempo indeterminado, com fulcro nos ar-
tigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, à Servidora 
CRISTIANE ZABOTT GARVIN (Matr. 532), ocupante do Cargo de 
Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 7/B, 40 horas 
semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 
Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime 
Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d`Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 398/2012
PORTARIA Nº 398/2012

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

RESOLVE:
Contratar em Caráter Temporário, a Senhora LILIANE APARECIDA 
VALDUGA KRUG (Matr. 3531), a partir de 15 de março de 2012, 
para exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência “A”, 
40 horas semanais, Educação Infantil, em Escola Municipal, em 
substituição à servidora Cristiane Zabott Garvin, enquanto perdu-
rar o atestado desta, que se encontra afastada para Tratamento 
de Saúde, aprovada e classificada em 45º lugar pelo Processo Se-
letivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, 
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, 
de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 
124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d`Oeste.

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

Herval d’Oeste (SC), em 16 de Março de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 399/2012
PORTARIA Nº 399/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d’ Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 235/2012 que passa a ser redigida da 
seguinte forma:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora MARCIA RITA 
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Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Com-
plementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009 e na Lei Comple-
mentar n.º 1.984/99, de 16 de dezembro de 1999, considerando 
ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Sra. ZENAIDE OVÍDIO LUCÍO, inscrita no CPF 
sob o nº 455.240.769-49, para exercer o cargo/função de Diretora 
Escolar, na Unidade Escolar - Escola Municipal Professora Belar-
minda de Souza Pires, com a remuneração consignada na legisla-
ção pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
tendo seus efeitos retroativos a 06 de fevereiro de 2012, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 29 de fevereiro de 2012.
ELÍSIO SGROTT
Prefeito Interino

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
&#8195;

Portaria PMI nº019.2012
PORTARIA PMI/SEAGP N.º 019, de 29 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre exoneração de Assessora II e dá outras providências.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de 
suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do 
Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 
3.444, de 29 de janeiro de 2009 e 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a Sra. WANESSA ANGELO ALVES XAVIER, brasilei-
ra, inscrita no CPF sob o n.º 024.973.419-23, do cargo/função de 
Assessora II, nomeada através da PORTARIA PMI/SEAGP N.º 132, 
de 18 de outubro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de março de 
2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 29 de fevereiro de 2012.
ELÍSIO SGROTT
Prefeito Interino

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
&#8195;

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 08/2012 
(SEDESTH)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEDESTH
PROCESSO Nº 10/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 
16:00 horas do dia 29 de março de 2012, licitação na modalidade 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUL-
SDR/SUL
Manutenção das Estradas - SDR/Sul
15.451.0007-2.108 
3.3.90.00.00.00.00.00.0172 (0147) Aplicações Diretas  
100.000,00
Total  100.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior 
será coberto com recursos provenientes do Superávit Financeiro 
de Recursos Próprios apurados no exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado o Decreto PMI nº 021, de 06 de março de 2012.

Imbituba, 14 de março de 2012.
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 DGP/SEAGP N.º 070/2012
PORTARIA DGP/SEAGP N.º 070, de 15 de março de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providên-
cias.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 
1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na 
legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora RAQUEL DELFI-
NO, Odontóloga, matrícula nº 460, inscrita no CPF sob o n.º 
714.526.569-91, admitida em 01 de julho de 1994, referente ao 
qüinqüênio, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo Períodos de Fruição
2004 a 2009
15.03.2012 a 12.06.2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 15 de março de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

Portaria PMI Nº 021.2012
PORTARIA PMI/SEAGP N.º 021, de 29 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre a nomeação de Diretor de Escola e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso 
de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei 
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de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo dis-
posto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, 
pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 
e suas alterações, para Aquisição de material de expediente para 
manutenção do centro de referencia especializado da assistência 
social - CREAS. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no 
Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, 
Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 19 de março de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 15/2012 
(Saúde)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 15/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 
14:00 horas do dia 29 de março de 2012, licitação na modali-
dade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido 
pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 
123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de gêneros alimen-
tícios para os lanches dos pacientes com tratamento fora de domi-
cilio da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá 
ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à 
Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de 
Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 19 de março de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 16/2012 
(Saúde)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 16/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 
15:00 horas do dia 29 de março de 2012, licitação na modali-
dade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido 
pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 
123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição e manutenção de 
condicionadores de ar para uso da Secretaria Municipal de Saúde. 
A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento 
de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 
às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 19 de março de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial
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Art. 2º - O bem em referência, deverá ser utilizado pelo Permissio-
nário, exclusivamente para consecução dos seus objetivos estatu-
tários e institucionais.
Art. 3 º - Os bens relacionados serão entregues ao Permissionário 
em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser devolvi-
do ao Município em iguais condições, até o dia 31/12/2012.

Art. 4 º - As demais condições constarão dos Termos de Compro-
misso e Outorga de Permissão, a serem firmados pelo Permissio-
nário e pela Autoridade competente, junto a Secretaria Municipal 
de Administração desta Prefeitura.

Art. 5 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Irineópolis-SC, 08 de março de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Processo Licitatorio 21/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará no dia 02 de abril de 2012 ás 09:00 
horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com 
critério de adjudicação Menor Preço por Item,de acordo com a 
Lei n.º 10.520 02, visando a aquisição de materiais didáticos e 
de expediente para a Secretaria da Educação e para as Escolas 
Multisseriadas, para o exercício de 2012. O Edital de Licitação 
encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário das 08:00 as11:30 e das 13:00 
às 16:30 hs, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro, Irineópolis SC, 
Fone 47 36251111 e 36251144, no site www.irineopolis.sc.gov.br

Câmara muniCiPal

Ato da Presidência Nº 09/12

Ato da Presidência nº 09/12

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 7ª Sessão 
Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-
se no dia 19 de março de 2012 (segunda-feira), às 19h30min, nas 
dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

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

PL n° 
4.243/2012

12/03/12
Poder Le-
gislativo

Jaison 
Cardoso 
de Souza

Declara de Utilidade Pública a Associação Beneficente Amigos 
da Praia do Porto.

Ordinário Única 1ª/2ª

PELOM n° 
001/12

01/03/12
Poder Le-
gislativo

Mesa 
Diretora 

Dá nova redação ao § 2° do Art. 50 e ao § 4° do Art. 75 da 
Lei Orgânica Municipal.

Ordinário 2ª 2ª

REQ n° 003/12 14/03/12
Poder Le-
gislativo

Jaison 
Cardoso 
de Souza

Requer que seja expedido ofício solicitando à Câmara de 
Vereadores de Laguna/SC a cópia da Ata e da Gravação da 
Sessão Ordinária realizada no mês de novembro de 2011, 
onde foi citado o nome do Secretário da SDR-Laguna, Senhor 
Christiano Lopes de Oliveira.

Ordinário 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, 15 de Março de 2012. 

ELÍSIO SGROTT
Presidente

JAISON CARDOSO DE SOUZA
Vice-Presidente

LUÍS ANTÔNIO DUTRA
Primeiro-Secretário

ZELI PIRES
Segundo-Secretário

Irineópolis

Prefeitura

Decreto Nº 2.202/2012
DECRETO Nº 2.202 DE 08 DE MARÇO DE 2012.

EMENTA: DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições que lhe confere o § 3º do Art. 98 da Lei Orgâ-
nica do Município,

DECRETA:
Art. 1º - Fica permitido, a título precário e gratuito, pelo período de 
08 de março de 2012 a 31 de dezembro de 2.012, á ASSOCIAÇÃO 
DE MORADORES DE SÃO PASCOAL, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 02.935.829/0001-01, com sede na localidade de São Pascoal, 
Município de Irineópolis - SC, o uso de:

&#61692; 01 TRATOR AGRÍCOLA, MARCA NEW HOLLAND, 
MODELO 7630, Cadastrado no Patrimônio sob o nº 8491.
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produção decorrente dos exames realizados durante o mês, no 
montante dos valores líquidos que lhes forem devidos, conforme 
valor da Tabela CBHPM 2010, pelos atendimentos realizados.
Vigênica: 14/03/2012 a 26/01/2013
Base Legal - Processo Licitatório 07/2012 - Inexigibilidade de Li-
citação 02/2012.
Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso XXIII

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO
Presidente HMBJ

Itapoá

Prefeitura

Edital DE Chamamento Público Nº 02/2012 Dispensa 
DE Licitação Nº 03/2012
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2012
PROC.ADM Nº 028/2012/DLC

O Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito 
Municipal, faz saber que se encontra aberto, o EDITAL DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 02/2012 para CREDENCIAMENTO de Pro-
dutor Rural, Agricultor Familiar, Associações ou Cooperativas da 
Agricultura Familiar visando posterior aquisição de Gêneros e Pro-
dutos Alimentícios da agricultura familiar Rural para atender a ali-
mentação escolar servida ao alunos da Rede Municipal de Ensino, 
em conformidade com Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE. Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria de 
Educação, da Prefeitura Municipal de Itapoá, na Rua Mariana Mi-
chels Borges (Rua 960) nº 201, na localidade de Itapema do Nor-
te, nos horários das 07h:30min às 12h:00min e das 13h:30min até 
16h:00min, de segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (47) 3443-
8800 ramal 203 e 215, ou através do site www.itapoa.sc.gov.br, 
ou no Centro de Preparação da Alimentação Escolar da Prefeitura 
Municipal de Itapoá, telefone: (47) 3443-8844 (SME) e (47)3443-
6114 (Centro de Preparação da Alimentação Escolar).

Itapoá, 15 de março de 2012.
ERVINO SPERANDIO
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
Prefeito Municipal

Joaçaba

Prefeitura

Lei Nº 4.228 de 08 de Março de 2012.
LEI Nº 4.228 DE 08 DE MARÇO DE 2012.
“DENOMINA RUA AUGUSTO GAVASSO ÀQUELA LOCALIZADA NA 
SEDE DO DISTRITO DE NOVA PETRÓPOLIS QUE ESPECIFICA.”

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :
Art. 1º Fica denominada RUA AUGUSTO GAVASSO àquela locali-
zada na sede do Distrito de Nova Petrópolis que tem início na Rua 

Irineópolis, 16 de março de 2012
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Contrato N.º 04/2012 - FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº. 04/2012

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis
Contratada: Plasmedic Comércio de Materiais para Uso Médico e 
Laboratorial Ltda Me
Objeto: Aquisição de material de uso médico hospitalar.
Valor: R$ 5.055,00 (cinco mil e cinqüenta e cinco reais).
Vigência - 06.03.2012 a 31.12.2012
Base Legal - Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso II

EDINILSON BRAND
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

Contrato N.º 05/2012 - FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº. 05/2012

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis
Contratada: Criative Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda
Objeto: Aquisição de equipamento de informática.
Valor: R$ 5.010,00 (cinco mil e dez reais).
Vigência - 15.03.2012 a 31.12.2012
Base Legal - Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso II

EDINILSON BRAND
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

HosPital Bom Jesus

Extrato de Homologação
HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2012
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2012

Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do pro-
cesso licitatório em epígrafe e a adjudicação da empresa: Hospital 
de Caridade São Braz.

Irineopolis, 15 de março de 2012.
NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO
Presidente HMBJ

Extrato de contrato Nº 03/2012 - HMBJ
HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 03/2012
Contratante: Hospital Municipal Bom Jesus
Contratada: Hospital de Caridade São Braz..

Objeto: credenciamento para prestação de serviços especializados 
de Raio X e Ultrassonografia.
Valor: os valores pagos pela execução do contrato será mediante 
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MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDU-
CAÇÃO - FUNDEB, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba, SC, usando das atribuições 
que são conferidas por Lei, e

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a representação de Pais de alunos da Edu-
cação Básica Pública Municipal junto ao Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação - FUNDEB de que trata o Decreto n º 
3.975/2011, passando a vigorar com a seguinte redação:

Representante De Pais De Alunos Da Educação Básica Pública Mu-
nicipal
VALDIRENE FERNANDES DA SILVA
Titular

ARNILDO KREMER
Suplente

JOÃO CARLOS TOLEDO SAMPAIO
Titular

ANTÔNIO BOLDRINI
Suplente

Art.2º A representação das demais entidades que compõe o 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB permane-
cem inalterados.

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

Joaçaba, SC, 12 de Março de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Portaeia N.º 4.709
PORTARIA Nº 4.709 DE 05 DE MARÇO DE 2012
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) DIRLEI CARPEGGIANI, Professor, LI-
CENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através do 
processo n.º 123.582 de 14 de fevereiro de 2012, referente aos 
períodos de 01 de janeiro de 2009 a 31 de janeiro de 2009 (12 
dias), 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias) 
e 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 (12 dias), por 
um período de 36 (trinta e seis) dias, a partir de 01 de março de 
2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o disposto no 
parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 05 de março de 2012.
RAFEL LASKE

Presidente Getúlio Vargas e final na Rua da Liberdade.

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

Joaçaba, SC, em 08 de março de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Lei Nº 4.229 de 08 de Março de 2012.
LEI Nº 4.229 DE 08 DE MARÇO DE 2012.
“ALTERA LEI Nº 3.939/2009 QUE AUTORIZA A FUNDAÇÃO MUNI-
CIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA A CONCEDER AU-
XÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES, QUE ESPECIFICA.”

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :
Art. 1º Ficam alterados o art. 1º, caput; art. 2º, §1º; art. 5º, 
caput e §1º, todos da Lei nº 3.939/2009, que autoriza a concessão 
de repasses financeiros sob a modalidade de auxílios pela Fun-
dação Municipal de Cultura e Esportes do Município de Joaçaba, 
passando os mesmos a terem a seguinte redação:

Art. 1º A Fundação Municipal de Cultura e Esporte de Joaçaba, 
poderá conceder repasses financeiros sob a modalidade de auxí-
lios, subvenções ou contribuições a entidades desportivas, para-
desportivas ou culturais e associações de moradores que utilizem 
a verba para fins esportivos ou culturais, nos termos desta Lei.
Art. 2º  ( )
§ 1º. Poderá ser concedido aditivo no valor original do contrato 
no percentual de até 25%, desde que exista disponibilidade orça-
mentária e financeira, seja comprovada a necessidade (interesse 
público) e seja devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de 
Esportes.
Art. 5º. Os repasses efetuados às associações de moradores obe-
decerão a um teto, aprovado anualmente pelo Comitê Gestor, de 
acordo com dotação orçamentária específica, podendo ser conce-
dido mais de um repasse no exercício, sendo o valor fixado conso-
ante aos trabalhos a serem realizados pela entidade, demonstra-
dos no plano de trabalho.
§ 1º Como requisito obrigatório para a concessão de repasse fi-
nanceiro, as Associações de Moradores deverão cadastrar na Fun-
dação Municipal de Cultura e Esporte um Profissional de Educação 
Física que deverá ser responsável juntamente com o Presidente e 
Tesoureiro da Diretoria das referidas Associações na elaboração e 
encaminhamento à Fundação Municipal de Cultura e Esportes do 
Plano de Trabalho e documentos comprobatórios da regularidade 
da entidade, dentro do prazo estipulado por Resolução da Funda-
ção Municipal de Cultura e Esporte.
§2º ( )

Art. 2º  Fica revogado na íntegra o art. 6º da Lei nº 3.939/2009.

Art. 3º  Os demais dispositivos permanecem inalterados.

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

Joaçaba, SC, 08 de Março de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Decreto Nº 4.023 de 12 de Março de 2012.
DECRETO Nº 4.023 DE 12 DE MARÇO DE 2012.
ALTERA DECRETO Nº 3.975/2011 QUE NOMEIA CONSELHO 
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dezembro de 2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 02 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 4.703
PORTARIA Nº 4.703 DE 02 DE MARÇO DE 2012
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) LURDES CORREIA DE AVILA, Monitor 
Social, para exercer as funções de Assistente de Arrecadação, ní-
vel FC-2, de acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de 
dezembro de 2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 02 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 4.704
PORTARIA Nº 4.704 DE 02 DE MARÇO DE 2012
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) ANIZIO LUIZ SUTIL, Mecânico Ajus-
tador, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado 
através memorando da Secretaria Municipal de Infraestrutura, re-
ferente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de janeiro de 
2010 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 01 
de março de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro 
de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o disposto no 
parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 02 de março de 2012.
RAFEL LASKE

Portaria N.º 4.705
PORTARIA Nº 4.705 DE 05 DE MARÇO DE 2012
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) MAURO GARCIA DE VARGAS, Ope-
rador de Máquinas, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido 
protocolado através memorando da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura, referente aos períodos de 01 de janeiro de 2009 a 31 
de janeiro de 2009 (12 dias) e 01 de janeiro de 2010 a 31 de de-
zembro de 2010 (12 dias), por um período de 24 (vinte e quatro) 

Portaria N.º 4.700
PORTARIA Nº 4.700 DE 02 DE MARÇO DE 2012
“SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atri-
buições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição 
Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. Substitui servidor indicado, para compor a Comissão Es-
pecial de Processo Administrativo Disciplinar referente a apuração 
dos fatos apontados a respeito da Servidora CARMEN JESUSA SA-
AVEDRA TERAN, conforme documentos anexos ao processo, nos 
termos do Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro 
de 2003.

Membro: Tatiane Marateu Borges
Substituto: Valkiria Suzana Martins Trevisan

Membro: Janete do Prado
Substituto: Nelia Maria Fin

Art. 2º - Ficando a presidência a cargo da Sra. Nelia Maria Fin.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos após sua publicação, obedecido o disposto no 
parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 02 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 4.701
PORTARIA Nº 4.701 DE 02 DE MARÇO DE 2012
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) ANIZIO LUIZ SUTIL, Mecânico Ajus-
tador, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado 
através do processo n.º 123.520 de 09 de fevereiro de 2012, re-
ferente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de janeiro de 
2009 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 31 
de janeiro de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro 
de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos desde 31 de janeiro de 2012, obedecido o disposto 
no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 02 de março de 2012.
RAFEL LASKE

Portaria N.º 4.702
PORTARIA Nº 4.702 DE 02 DE MARÇO DE 2012
“EXONERA CARGO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE SERVIDOR(A) 
QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. EXONERAR o(a) Servidor(a) FABIO AUGUSTO CONTE, 
Técnico de Administração, da função de Assistente de Arredaca-
ção, FC-2, de acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 203

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

Joaçaba (SC), em 05 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 4.710
PORTARIA Nº 4.710 DE 05 DE MARÇO DE 2012
“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPE-
CIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) IARCIANE 
DALL ORSOLETTA, Professor ACT-LP, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei Complementar nº 
080 de 12 de março de 2004.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 05 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 4.711
PORTARIA Nº 4.711 DE 05 DE MARÇO DE 2012
“RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) QUE 
ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei 
Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. RESCINDIR, por haver expirado o prazo o contrato de 
Trabalho do(a) Senhor(a) SIRLEI TERESINHA SCHNEIDER, Auxi-
liar de Serviços Internos, com carga horária de 40 (quarenta) ho-
ras semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo 
seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 97 de 
18 de maio de 2005 e por ter sido classificado em teste seletivo 
001/2010.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 02 de março de 2012, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 05 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Extrato Homologação PL 05 PP 03 FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2012/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 05/2012/FMS, nos se-
guintes termos:
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NR. 03/2012/FMS
Objeto a aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, 
materiais de copa e cozinha, materiais de acondicionamento/em-
balagens e produtos de limpeza, destinados à manutenção das 
atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e da Secre-
taria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2012.
- Empresas Vencedoras:
CAPINZAL CENTER LTDA
VALOR R$ 534,10

dias, a partir de 01 de março de 2012 de acordo com a Lei nº 76 
de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obede-
cido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

Joaçaba (SC), em 05 de março de 2012.
RAFEL LASKE

Portaria N.º 4.706
PORTARIA Nº 4.706 DE 05 DE MARÇO DE 2012
“EXONERA CARGO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE SERVIDOR(A) 
QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. EXONERAR o(a) Servidor(a) IARA TEREZINHA CASTAG-
NARO MATTEVI, Professor, da função de Especialista Educacional, 
FC-2, de acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de 
dezembro de 2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 05 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 4.707
PORTARIA Nº 4.706 DE 05 DE MARÇO DE 2012
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) IARA TEREZINHA CASTAGNARO MAT-
TEVI, Professor, para exercer as funções de Diretor II, nível FC-2, 
de acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro 
de 2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 05 de março de 2012
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 4.708
PORTARIA Nº 4.708 DE 05 DE MARÇO DE 2012
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) JANETE ZANATTA, Professor, para 
exercer as funções de Especialista Educacional, nível FC-2, de 
acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 
2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 01 de março de 2012, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.
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proporcionalmente pelo número de meses da vigência do contra-
to, de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, destina-
dos à manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosso-
cial - CAPS e da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício 
financeiro de 2012.
DOTAÇÃO:
2.015 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO CAPS, 
ATEND. MULHER, ATEND. INF. ATEND. IDOSO
28 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas
2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.187,21
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012.
DATA DE ASSINATURA: 14/03/2012.

Edital de chamada pública
EDITAL Nº 001/2012, DE 14 DE MARÇO DE 2012
Estabelece normas para a chamada pública de professores desti-
nada a prover vagas temporárias de excepcional interesse público 
na rede municipal de ensino.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais e tendo por base as Leis 
Complementares nº 80 de 12 de março de 2004, n.º 97 de 18 de 
março de 2005 e n.º 121 de 26 de junho de 2006 e;

Considerando a necessidade temporária de excepcional interesse 
público na rede municipal de ensino para provimento de vagas no 
âmbito da Secretaria Municipal da Educação, e;

Considerando que a educação é um direito constitucional, caben-
do ao Município garantir a continuidade da prestação desses ser-
viços essenciais à população, e;

Considerando o pedido de demissão de 28 profissionais da área da 
educação no período de 01/01/2012 a 14/03/2012, e;

Considerando o esgotamento das listas de aprovados no processo 
seletivo originado pelo Edital 007/2010, torna público os procedi-
mentos para a CHAMADA PÚBLICA de professores destinada ao 
provimento de vagas temporárias para o ano letivo de 2012 na 
rede municipal de ensino.

1. DATA E VAGAS
1.1 A data determinada para a Chamada Pública para os cargos de 
Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental 
- Anos Iniciais será dia 20/03/2012 (terça-feira), das 13h30min 
às 18hs, na Secretaria Municipal da Educação, sito à Av. XV de 
Novembro, 378 - Centro/Joaçaba - 2º andar .

1.2 As vagas existentes são:
- Centro de Educação Roberto Trompowsky - 4º ano (20 horas 
semanais);
- Centro de Educação Infantil Menino Deus - educação infantil 
(creche) (40 horas semanais);
- Escola Municipal Rotary fritz Lucht - pré-escolar (20 horas se-
manais);
- Núcleo Pedagógico Rural - NUPERAJO - pré-escolar (20 horas 
semanais) e 3º ano (20 horas semanais).

2. PROCEDIMENTOS
2.1 Os candidatos interessados deverão dirigir-se ao local indicado 
no item 1 deste Edital munidos dos seguintes documentos:
a) documentos pessoais (Cédula de Identidade e CPF);
b) comprovação de habilitação e/ou declaração de freqüência em 
curso de graduação em licenciatura com data atualizada;

3. CLASSIFICAÇÃO

MERCADO E CONFECÇÕES SS DURIGON LTDA
VALOR R$ 11.768,40
SUPERMERCADO RANSAN LTDA
VALOR R$ 16.187,21
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos corresponden-
tes.

Joaçaba (SC), 14 de março de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Contrato 269/2012 FMS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 269/2012/FMS
PL 05/2012 FMS - PP 03/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: CAPINZAL CENTER LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, 
sendo que os quantitativos totais estimados serão divididos pro-
porcionalmente pelo número de meses da vigência do contrato, 
de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, destinados 
à manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial 
- CAPS e da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício 
financeiro de 2012.
DOTAÇÃO:
2.015 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO CAPS, 
ATEND. MULHER, ATEND. INF. ATEND. IDOSO
28 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas
2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 534,10
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012.
DATA DE ASSINATURA: 14/03/2012.

Extrato Contrato 270/2012 FMS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 270/2012/FMS
PL 05/2012 FMS - PP 03/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: MERCADO E CONFECÇÕES SS DURIGON LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, 
sendo que os quantitativos totais estimados serão divididos pro-
porcionalmente pelo número de meses da vigência do contrato, 
de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, destinados 
à manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial 
- CAPS e da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício 
financeiro de 2012.
DOTAÇÃO:
2.015 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO CAPS, 
ATEND. MULHER, ATEND. INF. ATEND. IDOSO
28 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas
2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 11.768,40
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012.
DATA DE ASSINATURA: 14/03/2012.

Extrato Contrato 271/2012
EXTRATO DO CONTRATO Nº 271/2012/FMS
PL 05/2012 FMS - PP 03/2012 FMS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: SUPERMERCADO RANSAN LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcela-
da, sendo que os quantitativos totais estimados serão divididos 
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ELEMENTO: 4.4.90.51.99 
Prazo de vigência: 14/03/2012 a 18/05/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo Contrato JHL 0024/2012 - SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0023/2012
PREGÃO PRESENCIAL 0009/2012
LICITAÇÃO 0011/2012
PROTOCOLO Nº 0441/2012
Data: 14/03/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO PARA AS 
EAT’S 008, 017, 020 E 023 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.
Contratado: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
Valor Total do Contrato: R$54.180,00 (Cinqüenta e quatro mil cen-
to e oitenta reais)
PROGRAMA: 14.01.1.051
ELEMENTO: 4.4.90.51.99 
Prazo de vigência: 14/03/2012 a 18/05/2012
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE. 

José Boiteux

Prefeitura

Lei 910/2012
Lei nº 910/2012, de 15 de março de 2012.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, EMPREGADOS PUBLICOS, 
CONSELHEIROS TUTELARES E ESTABELECE OUTRAS PROVIDEN-
CIAS.

Emerson Genezio Dell Agnollo, Prefeito em Exercício do Município 
de José Boiteux, Estado de Santa Catarina.
Faço saber a todos habitantes deste município que a Câmara mu-
nicipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
4%(quatro por cento) de reajuste nos vencimentos dos servidores 
públicos municipais ativos e inativos, para o mês de abril deste 
exercício.( período de maio de 2011 a Fevereiro de 2012).

Parágrafo Único - Os vencimentos dos cargos isolados, de provi-
mento em comissão, conselheiros tutelares, empregados públicos, 
assim como a remuneração dos agentes políticos, serão reajusta-
dos pelo mesmo índice.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 
conta do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei passa a vigorar a partir de 01 de abril de 2012, 
revogando disposições em contrario.

José Boiteux, 15 de março de 2012.
EMERSON GENEZIO DELL AGNOLLO
Prefeito Municipal em Exercício

3.1 Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, serão 
obedecidos os seguintes critérios de classificação:
a) Professores com Pós-Graduação na área que pretende atuar;
b) Professores com Graduação na área que pretende atuar;
c) Professores cursando licenciatura na área que pretende atuar;
d) Maior tempo de serviço na área de atuação (prazo para apre-
sentação de tempo de serviços 24 horas).

3.2 Havendo dois ou mais professores habilitados, terão prefe-
rência os que tiverem maior tempo de serviço na rede municipal 
de ensino de Joaçaba e, persistindo a igualdade, precederá o de 
maior idade.

3.3 Havendo dois ou mais professores não-habilitados, terão pre-
ferência os que tiverem maior tempo de serviço na rede municipal 
de ensino de Joaçaba e, persistindo a igualdade, precederá o de 
maior idade.

Joaçaba, em 13 de março de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito Municipal

MARILENA ZANOELLO DETONI
Secretária Municipal de Educação

simae

Resumo Contrato JHL 0022/2012 - SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0022/2012
PREGÃO PRESENCIAL 0009/2012
LICITAÇÃO 0011/2012
PROTOCOLO Nº 0441/2012
Data: 14/03/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLI (CLORETO DE VINILA) E 
TUBOS EM PVC PARA AS EAT’S 008, 017, 020 E 023 DE PROPRIE-
DADE DO SIMAE.
Contratado: MEXICHEM INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁS-
TICA LTDA
Valor Total do Contrato: R$230.436,00 (Duzentos e trinta mil qua-
trocentos e trinta e seis reais)
PROGRAMA: 14.01.1.051
ELEMENTO: 4.4.90.51.99 
Prazo de vigência: 14/03/2012 a 18/05/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo Contrato JHL 0023/2012 - SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0023/2012
PREGÃO PRESENCIAL 0009/2012
LICITAÇÃO 0011/2012
PROTOCOLO Nº 0441/2012
Data: 14/03/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO PARA AS 
EAT’S 008, 017, 020 E 023 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.
Contratado: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
Valor Total do Contrato: R$54.180,00 (Cinqüenta e quatro mil cen-
to e oitenta reais)
PROGRAMA: 14.01.1.051
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Municipal. Contratado: EGEL EDITORA E GRAFICA ESTRELA LTDA 
- ME (81.001.380/0001-80). Valor total: R$ 49.895,00 (quarenta e 
nove mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Lages/SC, 15 de fevereiro de 2012.
ANILTON FREITAS
Presidente

Extrato doContrato Nº 6/2012
Extrato do Contrato Nº 6/2012
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2012

Vigência: 15/02/2012 Vencto: 31/12/2012 Carta Convite nº. 
02/2012. Objeto: O presente contrato visa à AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE CONSUMO, COPA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE 
E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA CÂMARA 
MUNICIPAL
Contratado: MERCEARIA REALEZA - JULIO C. R. DELFES 
(82.894.718/0001-33). Valor total: R$ 43.698,00 (quarenta e três 
mil seiscentos e noventa e oito reais).

Lages/SC, 15 de fevereiro de 2012.
ANILTON FREITAS
Presidente

Extrato doContrato Nº 7/2012
Extrato do Contrato Nº 7/2012
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2012
Vigência: 21/02/2012 Vencto: 31/12/2012 Carta Convite nº. 
04/2012. 

Objeto: O presente contrato visa à CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORAS TÉCNICAS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, COM SU-
BISTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO INTERNO DE TV, DA 
CENTRAL TELEFÔNICA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM 
NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, MONITORES, NOBREAK E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SALVO A MANUTENÇÃO RE-
GULAR DE PC’S PARA A CÂMARA MUNICIPAL
Contratado: MICRO LAGES INFORMÁTICA LTDA - EPP 
(06.040.884/0001-94). Valor total: R$ 52.992,00 (cinquenta e dois 
mil novecentos e noventa e dois reais).

Lages/SC, 21 de fevereiro de 2012.
ANILTON FREITAS 
Presidente

Leoberto Leal

Prefeitura

Extrato doResultado doProcesso Licitatório Nº 
033/2012 Pregão Presencial Nº 024/2012
MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
033/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012.

TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Aquisição de galeria de con-
creto pré-fabricado para conservação e manutenção da estrada da 

Lages

Prefeitura

Rerratificação CC 04-2012 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RERRATIFICAÇÃO

REF.:EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2012 - PML
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA RUA CIRILO 
VIEIRA RAMOS

Em atenção a pedidos de esclarecimentos apontando discre-
pâncias que refletem na elaboração/composição da proposta de 
preços, encaminhados à Secretaria de Obras, para cientificar-se 
e exarar parecer técnico, presente a supremacia do interesse pú-
blico, com fulcro nos Termos disposto no §4º, do Inciso IV do Art. 
21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna-se notório 
a prorrogação da data da abertura da Concorrência em comento, 
do dia 19/03/2012 às 14:00 horas, para o dia 30/04/2012 às 14:00 
horas.
Em relação às respostas aos pedidos recebidos, serão transmitidas 
diretamente às Requerentes, com concomitante publicação nos 
meios de comunicação, para efeito de publicidade.
Atenciosamente,

Lages, 15 de março de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário da Administração

Câmara muniCiPal

Extrato doContrato Nº 3/2012
Extrato do Contrato Nº 3/2012
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2012
Vigência: 01/02/2012 Vencto: 31/12/2012 Carta Convite nº. 
01/2012. 

Objeto: Contratação de serviços técnicos professionais para ela-
boração, execução e finalização de processos licitatórios em todas 
as modalidades de licitação, inclusive pregoeiro e formalização de 
contratos para a Câmara Municipal.
Contratado: MARCO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR (057.332.119-11). 
Valor total: R$ 32.835,00 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e 
cinco reais).

Lages/SC, 01 de fevereiro de 2012.
ANILTON FREITAS
Presidente

Extrato doContrato Nº 5/2012
Extrato do Contrato Nº 5/2012
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2012
Vigência: 15/02/2012 Vencto: 31/12/2012 Carta Convite nº. 
02/2012. 

Objeto: O presente contrato visa à aquisição de material de expe-
diente, áudio, vídeo e material de escritório para uso da Câmara 
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Barra Grande, Município de Leoberto Leal, conforme especifica-
ções constantes do Anexo I, que faz parte integrante do Edital de 
Licitação nº 024/2012.

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC, pessoa jurídica de direito 
público, sito na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Bairro Centro, Estado 
de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 82.924.390/0001-
50, neste ato representado pela Prefeita Municipal senhora Tatiane 
Dutra Alves da Cunha, a seguir denominado CONTRATANTE, e 
a Empresa BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, sito na Rua do Comércio, 1065, Cidade de Alfredo 
Wagner, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.859.913/0001-47, neste ato representada pelo senhor Valcir Al-
ves da Silva, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajus-
tam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinente, 
assim como pelas condições no edital de Pregão Presencial nº 
024/2012, ajustam o presente CONTRATO DE COMPRA, na forma 
das cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Aquisição de galeria de con-
creto pré-fabricado para conservação e manutenção da estrada da 
Comunidade de Barra Grande, Município de Leoberto Leal, confor-
me especificações constantes do anexo I, que faz parte integrante 
do Pregão Presencial nº 024/2012 - Processo nº 033/2012.

§ 1º - Este contrato não inclui qualquer outro tipo de material, que 
não sejam os previstos no Caput da Cláusula Primeira.

§ 2º - Materiais outros, que o MUNICÍPIO tenha interesse junto ao 
CONTRATADO, deverão ser acordados entre ambas as partes, fora 
dos termos aqui estipulados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - Fica através deste instru-
mento pactuado que o objeto deste contrato será executado até 
31/07/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO - Pelo obje-
to deste contrato, será pago ao CONTRATADO, o valor de R$ 
49.560,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais). 
Deve-se, ainda, observar o seguinte:

I - O pagamento será efetuado diretamente pela Prefeitura Muni-
cipal de Leoberto Leal, em até 10 dias após a efetiva entrega do 
material e aprovação das medições efetivadas, através de depósi-
to em conta bancária do fornecedor, mediante a apresentação de 
Nota Fiscal, em via original, devidamente preenchida, descreven-
do todos os materiais fornecidos.

II - As faturas que apresentem incorreções, serão devolvidas ao 
emitente e seu vencimento ocorrerá em até 05 (cinco) dias após a 
data de sua reapresentação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES - Ambas as partes, por 
conta deste instrumento, contraem obrigações as quais não cum-
pridas, importarão na rescisão pleno jure do presente pacto, a 
saber:

I - O CONTRATADO, nesta relação contratual, se obriga a:
1) Entregar os materiais ao fiel cumprimento do objeto proposto 
neste Contrato;
2) Executar os serviços com zelo e esmero, dentro das normas e 
condições aqui prescritas.
3) Fornecer garantia do material entregue conforme prevê o Códi-
go de Defesa do Consumidor.

II - O MUNICÍPIO, nesta relação contratual, se obriga a:
1) Fiscalizar e acompanhar o recebimento dos materiais;
2) Realizar com pontualidade os pagamentos em conformidade 

Comunidade de Barra Grande, Município de Leoberto Leal.
Empresa Vencedora do Certame: BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA 
ME.
Valor: R$ 49.560,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta 
reais).
Dotação: 06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 
0.1.0000 (53) - Funcionamento e Manutenção da Secretaria de 
Transporte, Obras e Serviços Urbanos.
06.01.26.782.0009 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0024 (51)- 
Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Transporte, Obras 
e Serviços Urbanos.
Leoberto Leal/SC, 15/03/2012. Signatários: TATIANE DUTRA AL-
VES DA CUNHA - Contratante e VALCIR ALVES DA SILVA - Con-
tratado.

Processo Licitatório Nº 037/2012 - Pregão Presencial 
Nº 028/2012
MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012

TIPO: Menor Preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS 
para eventuais aquisições de materiais gráficos, carimbos, canetas 
e placas de identificação, para a Prefeitura Municipal de Leoberto 
Leal, de acordo com as descrições do Anexo I, que faz parte inte-
grante do Edital de Pregão Presencial nº 028/2012. LEGISLAÇÃO: 
Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 023/2007, 
Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, locali-
zada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 
(nove horas), do dia 29 de março de 2012. Cópia do Edital pode 
ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 
1212. 

Em 16/03/2012. 
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Processo Licitatório Nº 038/2012 - Pregão Presencial 
Nº 029/2012
MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012

Tipo: Menor Preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS 
para eventuais prestações de serviço de táxi, para a Prefeitura Mu-
nicipal de Leoberto Leal, em conformidade com o Anexo I, obser-
vadas as especificações ali estabelecidas, que faz parte integrante 
do Edital de Pregão Presencial nº 029/2012. LEGISLAÇÃO: Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 023/2007, Lei nº 8.666/93, Lei 
Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na 
Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 14:00 (quatorze 
horas), do dia 29 de março de 2012. Cópia do Edital deverá ser ob-
tida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 16/03/2012. 
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Contrato Nº 024/2012 PMLL
CONTRATO Nº 024/2012 - PMLL

Contrato para aquisição de galeria de concreto pré-fabricado 
para conservação e manutenção da estrada da Comunidade de 
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Lindóia do Sul

Prefeitura

Extrato Pregão 25-2012
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2012

Adierson Carlos Bussolaro - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, 
SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei n° 10.520/02, para aquisi-
ção de piso vinílico, Arcos de ferro, e tecidos todos novos, no dia 
02 de abril de 2012, as 08:30, com recebimento dos envelopes 
de documentos e propostas até as 08:15 do mesmo dia. Neste 
mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site, www.lindoia-
dosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, 
demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 16 de março de 2012.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 26/2012
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal de Lindóia do 
Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei n° 10.520/02, critério de 
julgamento PELO MENOR PREÇO POR ITEM, para contratação de 
empresa(s) para prestação de serviços de locação compreenden-
do transporte, montagem e desmontagem, de estruturas metáli-
cas para arquibancadas, camarotes, cercado e areia para arena de 
rodeio, estrutura de bretes, embarcadores de animais, querência, 
porteira e porteira de retorno, palco, dois camarins, sonorização, 
iluminação, geradores de energia e banheiros químicos, objetivan-
do a realização da terceira Festa do Peão de Boiadeiro de Lindóia 
do Sul, a ocorrer durante as festividades alusivas ao aniversário do 
município, nos dias 20, 21 e 22 do mês de abril de 2012. A aber-
tura do certame será as 15:00 horas do dia 29 de março de 2012, 
com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até 
as 14:45 horas do mesmo dia, no setor de protocolo geral, situado 
na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, 
poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais infor-
mações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 16 de março de 2012.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Decisão Concurso Público
PROCESSO ADMINISTRATIVO
REQUERENTE: COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
REQUERIDO: CLICK SOLUCÇÕES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E 
PEDAGÓGICAS LTDA.
CONTRATO Nº 151/2011
DECISÃO

Nos termos do Relatório Final da Comissão e parecer jurídico nº 
08/2012, os quais adoto como razão de decidir, DECIDO:

com o descrito no capítulo XIII do Pregão Presencial nº 024/2012 
- Processo Licitatório nº 033/2012.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO - Haverá rescisão contratual, 
de pleno jure, se qualquer das cláusulas aqui pactuadas for inob-
servadas ou desobedecidas, devendo a parte culpada ressarcir os 
prejuízos causados.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou bilateralmente pelas partes 
desde que seja de comum acordo, e por escrito.

CLÁUSULA SEXTA - DA MULTA - Estipular-se-á multa equivalente 
10% (dez por cento) do valor deste Contrato na qual incorrerá 
a parte que infringir qualquer das cláusulas contratuais, devida 
sempre por inteiro, seja qual for o tempo decorrido, ressalvado à 
parte inocente o direito de considerar simultaneamente rescindido 
o presente, independentemente de qualquer aviso ou notificação 
judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE - O valor estabelecido na Cláu-
sula Terceira, não sofrerá reajuste até o termino de vigência deste 
instrumento de contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA HABILITAÇÃO - O CONTRATADO declara 
estar devidamente autorizado a fornecer os materiais aqui avença-
dos e rigorosamente regular quanto ao seu funcionamento junto a 
todos os órgãos competentes, tais como INSS, CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL no que toca ao FGTS, Fazenda Municipal.

CLÁUSULA NONA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de 
Ituporanga, Estado de Santa Catarina, como o competente para 
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Instrumento 
de Contrato, renunciando, ambas as partes, a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Aplicam-se à 
execução deste Contrato de Fornecimento de Materiais, e aos ca-
sos omissos, as disposições normativas da Lei Federal nº 8.666, 
de 21/06/93, os preceitos de Direito Administrativo Público, os 
Princípios da Teoria Geral dos Contratos e, no que couber, as dis-
posições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente Contrato obriga as 
partes, por si, seus herdeiros ou sucessores, o qual se firma em 
02 (duas) vias de mesmo teor para que surta seus legais efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO - Este Contrato en-
tra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade 
à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 15 de março de 2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal
Contratante 

VALCIR ALVES DA SILVA
BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
Contratada

Testemunhas:
SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES
CPF/MF nº 017.410.949-09 

JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN
CPF/MF nº 005.166.179-90
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Maracajá

Prefeitura

Lei N° 887 de 14 de Março de 2012
LEI Nº 887 DE 14 DE MARÇO DE 2012.
ALTERA NÚMERO DE VAGAS E ALTERA CARGA HORÁRIA NO QUA-
DRO DE PESSOAL DA LEI Nº 427 DE 07 DE OUTUBRO DE 1997 E 
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, faço saber a 
todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Ficam acrescidas aos Cargos já existentes no Quadro de 
Cargos Efetivos do Município de Maracajá, regida pela Lei Nº 427 
de 07 de Outubro de 1997, Anexo I e III que Dispõe sobre o Qua-
dro de Pessoal, as quantidades, Conforme especificação abaixo:

CARGO QTDE. DE VAGAS
HABILITAÇÃO NE-
CESSÁRIA PARA A 
POSSE

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

Psicólogo 02
Ensino Superior 
na área.

20 h

Assistente Social 01
Ensino Superior 
na área.

40 h

Art. 2º Fica alterado de 20h (Vinte Horas) para 30h (Trinta Horas) 
a Carga Horária Semanal do Cargo de Fisioterapeuta - PSF, criado 
pela Lei Nº 814 de 08 de Setembro de 2010.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrá por con-
ta de dotações orçamentárias próprias do Poder executivo e em 
conformidade com o Plano de Cargos e Carreiras dos Funcionários 
Públicos Municipais.

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

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 14 de Março de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei Municipal na Secretaria de 
Administração em 14 de Março de 2012

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Lei N° 888 de 14 de Março de 2012
LEI Nº 888 DE 14 DE MARÇO DE 2012.
CRIA CARGO EM COMISSÃO NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER 
EXECUTIVO QUE INTEGRA O ANEXO IV DA LEI Nº 427 DE 07 DE 
OUTUBRO DE 1997 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, faço saber a 
todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica criado o Cargo em Comissão de Administrador do 
Cemitério Municipal de Maracajá - Nível CC-4, que integra a lei 
Nº 427 de 07 de Outubro de 1997, Anexo IV que trata do quadro 
de pessoal do poder executivo, com uma (01) vaga e vencimento 
mensal de R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) podendo o che-
fe do poder executivo municipal conceder gratificação em até cem 

1. pela rescisão do contrato nº 151/2011 com a Click Soluções 
Técnicas Administrativas e Pedagógicas Ltda.
2. pela aplicação de multa cominatória no importe de R$ 6.000,00;
3. pela aplicação de suspensão de licitar com o Município de Lin-
dóia do Sul, por 2(dois) anos;
4. pela anulação do Concurso Público a partir da aplicação das 
provas, devendo ser observado e garantido todos os direitos dos 
inscritos no certame;
5. excluir o candidato Mauricio Jose Kirst do certame, pelo indefe-
rimento da inscrição;
6. excluir o candidato de psicologia, bem como, proíbo a participa-
ção de candidatos quando da realização da nova prova, que não 
tenha seus nomes lista de inscritos;
7. arbitro o valor de R$ 1.900,00 pelo serviços prestados pela Em-
presa Click Soluções Técnicas Administrativas e Pedagógicas Ltda.
8. e determino que seja feita a compensação dos valores;
Por fim, FIXO o prazo de 5 (cinco) dias, para que Empresa proce-
da a entrega ao Município dos documentos (banco de dados) de 
todos os inscritos no Concurso Público 01/2011.
Por conseguinte, devem ser tomadas as providências elencadas 
no parecer jurídico e relatório, dando-se a máxima publicidade aos 
atos aqui decididos.
Desta decisão cabe recurso, no prazo de 5(cinco) dias.
Publique-se e Notifique-se

Lindóia do Sul, 15 de março de 2012.
MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Luzerna

Prefeitura

Aviso Dispensa pml.002.2012 - EPAGRI
Aviso de Dispensa de Licitação
Processo Licitatório 0029/2012
PREFEITURA DE LUZERNA
AVISO DE DISPENSA Nº 002/2012
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0029/2012

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação 
referente à CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPE-
CUÁRIA E EXTENSÃO RURAL - EPAGRI S.A PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA E EXTENSÃO RURAL
Valor homologado: R$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS).
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas 
pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 24, inciso XIII.

Luzerna (SC), 16 de março de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna
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Art. 2º Oficie-se os funcionários pelo Diário Oficial do município.

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

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 05 de Março de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Admi-
nistração em 05 de Março de 2012.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Regulamento Geral de Assembléia Geral do
FUMAP

O Prefeito Municipal de Maracajá convoca todos os servidores 
efetivos, estáveis ou não, para ASSEMBLÉIA GERAL DO FUMAP, 
a realizar-se no dia 12 de Março de 2012, nas dependências do 
Centro de Convivência da Terceira Idade, sito a Avenida Nossa 
Senhora da Conceição, s/n, Centro, no Município de Maracajá, às 
18h00min (dezoito horas), para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I - Deliberação sobre a Lei Complementar N° 29 de 16 de Feve-
reiro de 2012;

II - Indicação do membro efetivo e suplente dos representantes 
dos servidores ao Conselho Gestor, conforme determina o Art. 13, 
Parágrafo III, Lei Complementar 29/2012;

III - Assuntos Gerais.

Observações:

a) A Assembléia Geral do FUMAP ocorrerá em única chamada.

Maracajá (SC), 05 de Março de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Decreto N° 011 de 15 de Março de 2012
DECRETO N° 11 DE 15 DE MARÇO DE 2012.
DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITU-
AÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR 
ESTIAGEM, NÍVEL NE.SES-12.401

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de 
suas atribuições legais e;

Considerando,  que as estiagens resultam da redução das preci-
pitações pluviométricas, do atraso dos períodos chuvosos ou da 
ausência de chuvas previstas para uma determinada temporada;
Considerando, o baixo índice pluviométrico existente no momento 
no município de Maracajá, que provoca o esgotamento dos ma-
nanciais hídricos que abastecem grande parte das famílias;
Considerando, que a seca conseqüentemente interrompe o abas-
tecimento de água de qualidade a toda população;
Considerando, que a agricultura, que é a principal economia do 
município, está em situação crítica onde as perdas são em torno 
de 80%;
Considerando, que a criação de gado está enfrentando sérios pro-
blemas devido a seca de açudes e seca das pastagens;
Considerando, a enorme situação de emergência do Município de 

por cento (100%) a ser incorporado no respectivo vencimento.
§ 1º - A síntese das obrigações deste cargo consta no Anexo I 
parte integrante desta Lei e que passa a fazer parte do Anexo VII 
da Lei Nº 427 de 07 de Outubro de 1997.
§ 2º - O Cargo de Administrador do Cemitério Municipal de Ma-
racajá é subordinado direto do Secretário de Administração e ao 
chefe do poder executivo municipal.
Art. 2º Quando preenchido o cargo em comissão, fica vedado o 
preenchimento de outro, simultaneamente.
Art. 3º A carga horária do cargo em Comissão de que trata esta lei 
será de quarenta horas (40h) semanais, estando a disposição do 
Prefeito sempre que for solicitado.
Art. 4º O respectivo ocupante do Cargo em Comissão de que trata 
esta Lei é de livre nomeação e/ou exoneração do prefeito muni-
cipal.
Art. 5º No exercício do Cargo em Comissão de que trata esta Lei 
pode-se solicitar viagens a serviço dentro ou fora do estado de 
origem.
Art. 6º As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta 
de dotações orçamentárias própria.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ficam 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 14 de Março de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a Presente Lei Municipal na Secretaria de 
Administração em 14 de Março de 20112.

VALMIR CARRADORE
Secretario de Administração

Decreto N° 010 de 05 de Março de 2012
DECRETO N° 10 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
CONVOCA SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ 
PARA ASSEMBLÉIA GERAL DO FUMAP E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de 
suas atribuições legais e;

Considerando, a extinção da assistência social do FUMAP pela Lei 
Complementar 18/2008;
Considerando, a inexistência de regimento interno ou qualquer 
outro instrumento normativo que regulamente o funcionamento 
do FUMAP;
Considerando, a aprovação do novo Fundo de Assistência a Saúde 
dos Servidores Públicos Municipais, sancionada pela Lei Comple-
mentar 29/2012.

DECRETA:
Art. 1° Convoca Assembléia Geral do FUMAP para em 12 de Março 
de 2012 às 18hs:00min, em primeira e única chamada, com a 
seguinte ordem do dia:

I - Deliberação sobre a Lei Complementar N° 29 de 16 de Feve-
reiro de 2012;

II - Indicação do membro efetivo e suplente dos representantes 
dos servidores ao Conselho Gestor, conforme determina o Art. 13, 
Parágrafo III, Lei Complementar 29/2012;

III - Assuntos Gerais.

Parágrafo Único. A Assembléia Geral do FUMAP será regida atra-
vés de edital específico para regular a ordem do dia e será realiza-
da em única chamada.
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IRREGULARIDADES QUANTO A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFI-
CIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, matéria jornalística veiculada na edição número 
3876, do dia 14 de março de 2012, na página 7, caderno Geral, no 
Jornal Correio do Sul, conforme anexo.

Considerando, recomendação em parecer jurídico.

DECRETA:
Art. 1º Cria Comissão de Sindicância para apuração de denúncias 
de irregularidades quanto a utilização de veículo oficial da Prefei-
tura Municipal de Maracajá.
I - A Comissão terá vigência de 15 dias contados da publicação.

Art. 2º A comissão de Sindicância é formada por três membros, 
que deverão organizar-se internamente para enventuais procedi-
mentos e diligências, bem como, para emissão de relatório.

Art. 3º Nomeio para constituir a Comissão:
I - Vilmar Leandro;
II - Michelini Costa Francisco;
III - Fabiano da Silva Martins.

Art.. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.. 5o Ficam Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Marcajá, 15 de Março de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria de Admi-
nistração, em 15 de Março de 2012.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Massaranduba

Prefeitura

Decreto Nº. 2423 DE 14 DE Março DE 2012
DECRETO Nº. 2423 DE 14 DE MARÇO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 
2011, DECRETA:
Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 2.044,00 
(Dois mil e quarenta e quatro reais), conforme programa e verba 
abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2030 - Manutenção das atividades ESF
0602 - 31900000 - Aplicações Diretas
0602 - 36402 - Programa Saúde da Família  R$ 2.044,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, de-
correrão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2011.

Maracajá, conforme comprovado pela imprensa em vários jornais 
de circulação local e regional, conforme anexo;
Considerando, finalmente, que tais fatos refletem diretamente de 
forma negativa na economia do Município, onde prepondera a ati-
vidade agrícola e pecuária.

DECRETA:
Art. 1° Fica declarada a existência de situação anormal provocada 
por desastre e caracterizada a Situação de Emergência.

Parágrafo único - Esta situação de anormalidade é válida apenas 
para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo 
desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulá-
rio de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos 
a este Decreto Municipal.

Art. 2° Em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de 
Defesa Civil, CONDEC, a intensidade deste desastre foi dimensio-
nada como de nível II, com agravantes.

Art. 3º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa 
Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão 
Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencade-
amento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após 
adaptado à situação real desse desastre.

Art. 4° Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as 
ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de 
arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de 
facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, 
bem como o acesso as entidades federais e estaduais na busca de 
recursos para minimizar os prejuízos ocorridos pelo desastre.

Parágrafo Único - Essas atividades serão coordenadas pela Secre-
taria Executiva da COMMDEC.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único - O prazo de vigência deste Decreto pode ser 
prorrogado até completar um máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias.

Art. 6° Nas estiagens, ocorre uma queda dos índices pluviométri-
cos para níveis sensivelmente inferiores aos da normal climatoló-
gica, comprometendo necessariamente as reservas hidrológicas 
locais e causando prejuízos a agricultura e a pecuária. Quando 
comparadas com as secas, as estiagens caracterizam-se por se-
rem menos intensas e por ocorrem durante períodos de tempo 
menores.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 16 de Março de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Admi-
nistração em 16 de Março de 2012.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto Nº 012 de 15 de Março de 2012
DECRETO N0 012 DE 15 DE MARÇO DE 2012.
DETERMINA SINDICÂNCIA PARA VERIFICAR DENÚNCIAS DE 
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Paço Municipal de Massaranduba, em 14 de Março de 2012
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 2426 DE 14 DE Março DE 2012
DECRETO Nº. 2426 DE 14 DE MARÇO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 
2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 400.980,06 
(Quatrocentos mil, novecentos e oitenta reais e seis centavos), 
conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.1104 - Construção da Unidade Sanitária Cen-
tro
0602 - 44900000 - Aplicações Diretas
0602 - 32355 - Transf. Convênios Saúde - Estado   R$ 400.980,06

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, de-
correrão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2011.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 14 de Março de 2012
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Pregão Presencial de Medicamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 3/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2012-FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba, torna público que 
de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realiza-
rá licitação na Modalidade de Pregão Presencial - REGISTRO DE 
PREÇO , com adjudicação por item, objetivando a aquisição de 
diversos MEDICAMENTOS destinados para a Farmácia Básica dos 
Postos de Saúde do Município de Massaranduba (SC).
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:15h do dia 29/03/2012.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:45h do dia 
29/03/2012. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informa-
ções poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massarandu-
ba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30 as 
11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs ou site: www.massaranduba.
sc.gov.br.

Massaranduba, 16 de Março de 2012.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 14 de Março de 2012
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 2424 DE 14 DE Março DE 2012
DECRETO Nº. 2424 DE 14 DE MARÇO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 
2011, DECRETA:
Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 276.900,00 
(Duzentos e setenta e seis mil, novecentos reais), conforme pro-
grama e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2032 - Manutenção da Farmácia Básica
0602 - 33900000 - Aplicações Diretas
0602 - 36701 - Farmácia Básica   R$ 66.650,00
0602 - 32355 - Transf. Convênios Saúde - Estado   R$ 210.250,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, de-
correrão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2011.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 14 de Março de 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 2425 DE 14 DE Março DE 2012
DECRETO Nº. 2425 DE 14 DE MARÇO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 
2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 122.838,00 
(Cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais), confor-
me programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.302.0100.2037 - Manutenção do Hospital de Massaran-
duba
0602 - 33900000 - Aplicações Diretas
0602 - 32355 - Transf. Convênios Saúde - Estado   R$ 122.838,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, de-
correrão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2011.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Meleiro, 06 de Março de 2012.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças.

Extrato Convenio - Convênio Nº. 007/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONVENIO

Convênio nº. 007/2012
Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Associação Conveniada: ORGAZINAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO 
XXIII
Objeto: O presente Convênio tem por objeto o apoio financeiro à 
Associação Conveniada, através de recursos provenientes da Pre-
feitura Municipal Conveniada para manter suas atividades e sua 
manutenção dentro das finalidades estatutárias e específicas do 
seu plano de trabalho.
Valor: R$ 26.400,00
Vigência: Início: 02/01/2012 Término: 31/12/2012.
Data da assinatura: 02 de janeiro de 2012.

Extrato Convenio - Convênio Nº. 008/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONVENIO

Convênio nº. 008/2012
Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Associação Conveniada: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 
COMUNITÁRIOS DE TURVO, ERMO, MELEIRO, MORRO GRANDE 
E TIMBE DO SUL.

Objeto: O presente Convênio tem por objeto o apoio financeiro à 
Associação Conveniada, através de recursos provenientes da Pre-
feitura Municipal conveniada para manter suas atividades e sua 
manutenção dentro das finalidades estatutárias e específicas do 
seu plano de trabalho.
Valor: R$ 24.000,00
Vigência: Início: 01/03/2012 Término: 31/12/2012.
Data da assinatura: 01 de março de 2012.

Aviso Edital DE Chamamento Público
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRO-
DUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº. 001/2012

O MUNICIPIO DE MELEIRO, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público o Edital de chamada pública para forneci-
mento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados 
à alimentação escolar para o exercício de 2012 no Município de 
Meleiro/SC, conforme Lei nº. 11.947/2009 de 16/06/2009 e Reso-
lução do FNDE nº. 38/2009 de 16/07/2009.

Meleiro, 16 de março de 2012.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

SUZANE ELISA F. REINKE
Gestora Fundos Municipais

Contrato 16/2012
CONTRATO Nº. 16/2012
PROCESSO: CARTA CONVITE 08/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: Execução de lombadas em diversas ruas do município.
VALOR: R$ R$ 36.041,25 (Trinta e seis mil, quarenta e um reais e 
vinte e cinco centavos).
DATA DA VIGENCIA: 15/03/2012 a 14/04/2012

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato 17/2012
CONTRATO Nº. 17/2012
PROCESSO: CARTA CONVITE 09/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Reforma da cobertura da quadra da Escola Municipal Pe. 
Bruno Linden
VALOR: R$ R$ 46.474,39 (quarenta e seis mil, quatrocentos e se-
tenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
DATA DA VIGENCIA: 15/03/2012 a 14/04/2012

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura

Decreto N.º 023/2012.
DECRETO n.º 023/2012.
ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas 
atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Muni-
cipal n.º 1.521/2011, de 19 de Dezembro de 2011.

DECRETA
Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suple-
mentada no valor de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), nestes 
termos:

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO 
040112.361.1007 - Aquis. Área, Constr. Ampl. Escolas Ensino Bá-
sico 
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0106.0 - Aplicações Diretas (207)  
R$ 27.000,00
Total  R$ 27.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata 
o artigo 1º, correrá por conta de parte do superávit financeiro 
apurado no exercício de 2011.

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

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
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Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1334 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. NATALIA COSTA DE SOU-
ZA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Solange Pascuali de Souza.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1335 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. THAISE REGINA FER-
NANDES, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.

Navegantes

Prefeitura

Portaria
PORTARIA Nº. 1340 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARICEL IA DIAS GUI-
MARÃES VIEIRA , para exercer a função de Monitora de Educação 
Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para 
atuar no C.M.E.I. Profª. Regina Marly.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1333 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. DANIELA CRIVELETTO 
MARINS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1338 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. SAMARA CRISTINA DOS 
SANTOS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Pedacinho do Céu.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1339 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANE KAROLINE POR-
TELLA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1336 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LANA CRISTINE BALELO, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Marlene de Souza Couto.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1337 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JANAINA DIAS DA SILVA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Solange Pascuali de Souza.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.
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março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1343 DE 02 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CRISTIANE SEVERINO , 
para exercer a função de Professora de Sala de Recursos Multifun-
cionais, MAG 02-01, com carga horária de 20 (vinte) horas sema-
nais, para atuar no C.M.E.I. Profª. Maria Ivone Muller dos Santos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 02 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 02 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 02 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 02 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 02 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1345 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANA LUIZA ZARDO, para 
exercer a função de Professora de Ensino Fundamental, Anos Fi-
nais, na Disciplina de Língua Portuguesa MAG 02-01, com a carga 

efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1341 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. BEATRIZ DE OLIVEIRA 
MENDES , para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Marlene de Souza Couto.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1342 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. SILVANA APARECIDA DA 
SILVA RODRIGUES , para exercer a função de Monitora de Educa-
ção Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para 
atuar no C.M.E.I. Profª. Didymea Lazzares de Oliveira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
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ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. MARIA 
ISAURA OEREIRA DA SILVA, para exercer a função de Agente de 
Serviços Gerais, do quadro de servidores efetivos da municipali-
dade, com carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lota-
da na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 
007 de 11/11/2003, a partir de 01/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 01 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 05 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1350 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANA CAROLINA RAUE, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Profª. Maria Ivone Muller Dos Santos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

horária de 10 (DEZ) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Neusa Maria Rebello Vieira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1347 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. MARLE-
NE MORENO SIPP, para exercer a função de Agente de Serviços 
Gerais, do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com 
carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servido-
res Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 
11/11/2003, a partir de 01/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 01 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 05 de Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1348 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”
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Portaria
PORTARIA Nº. 1377 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. DENILSON LUCIANI 
, para exercer a função de Professora de Ensino Fundamental, 
Anos Finais, na disciplina de Educação Fisica, MAG NH 001, com 
a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Maria Tereza Leal, E.M. Profª.Verginea Guedes Lemos 
e E.M. Profª. Adelaide de Souza Pereira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1378 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. RUBIA CRISTINA DOS 
SANTOS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Clarinda Maria Gaya.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1351 DE 05 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANALICE PEREIRA QUEI-
ROZ, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Profª. Kátia Regina Gazaniga de Souza.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 05 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 05 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 05 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 05 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 05 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1373 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CONCEÇA MARIA COSTA 
NETA , para exercer a função de Professora de Educação Infantil, 
MAG 02-01, com carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, 
para atuar na E.M. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.
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Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1392 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. VIVIANE CARINE CI-
PRIANO, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, 
com a carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Maria de Lourdes Couto Cabral.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1393 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. IZABEL CRISTINA DO 
NASCIMENTO, para exercer a função de Monitora de Educação 
Especial, com a carga horária de 40 (QUARENTA) horas semanais, 
para atuar na E.M. Profª. Bernardete Maria Sedrez e E.M. Profª. 
Izilda Reiser Mafra.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1379 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JOSIANE FRANCIELE 
FRANCEZ, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Didymea Lazzares de Oliveira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1381 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARIANA MAZILDA ANA-
CLETO DA GRAÇA , para exercer a função de Professora de Edu-
cação Infantil, MAG 01-01, com carga horária de 20 (VINTE) horas 
semanais, para atuar na E.M. Profª. Lenita de Souza Gaya.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1477 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LUANA LAIS DA COSTA 
CAMPOS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Rosana de Fátima Gaya.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1478 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANDREIA PEREIRA DE 
ANDRADE, para exercer a função de Monitora de Educação Infan-
til, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Martinha Correa da Silva.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1475 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANA PAULA TUROS, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Profª. 
Rosana de Fátima Gaya.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1476 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JOSIANE PRESTES DA 
SILVA RIBEIRO, para exercer a função de Monitora de Educação 
Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para 
atuar no C.M.E.I. Pedacinho do Céu.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.
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março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1481 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ROSANGELA ULLIRSCH, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Marlene de Souza Couto.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1482 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PRISCILA UESSLER, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Rosana 

efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1479 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JOANA CORREA, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Ne-
rozilda Pinheiro Ferreira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1480 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. TASSIANA RAMOS ELES-
BÃO, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Nerozilda Pinheiro Ferreira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
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I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PATRICIA DERMINA DA 
SILVA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Marlene de Souza .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1485 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JUCELIA PEREIRA, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Marlene 
de Souza Couto .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1486 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 

de Fátima Gaya .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1483 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. THAIS STEFANI COUTO, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Bernardete Maria Sedrez .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012

Portaria
PORTARIA Nº.1484 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
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Portaria
PORTARIA Nº.1488 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. FRANCIELI BAUER, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Rosana 
de Fátima Gaya .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1489 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. SIMONE PEREIRA QUEI-
ROZ, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Pedacinho do Céu .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LIDIANA SILVA DOS 
SANTOS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Solange Pascuali de Souza .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1487 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANDRIELI GRITTENS, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Rosana de Fátima Gaya .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 01 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 224

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 08 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 08 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1505 DE 08 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, o Sr. JOEL REIS ALVES JUNIOR 
, para exercer a função de Professor de Ensino Fundamental, Anos 
Finais, na disciplina de Educação Fisica, MAG NH 001, com a carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Giovana Soares da Cunha.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 08 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 08 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 08 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1510 DE 08 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PAMELA RODRIGUES 
CHAGAS ZEFERINO, para exercer a função de Monitora de Educa-
ção Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para 
atuar no C.M.E.I. Profª. Marlene de Souza Couto .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 08 de Março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 745 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 003/2009 a SR. ANADIRA 
NASCIMENTO CUSTODIO, para exercer a função de Professor de 
Anos Finais, MAG 02-01, na disciplina de Geografia, do quadro 
de servidores efetivos da municipalidade, com carga Horária de 
20 (vinte) horas semanais, no período matutino, Lotado na E.M. 
Profª. Idilia Machado Ferreira, regida pelo Estatuto dos Servido-
res Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 
11/11/2003, a partir de 23/02/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 23 de fevereiro de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 03 DE FEVEREIRO DE 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logistica nesta data.
Navegantes, 03 de fevereiro de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 03 de fevereiro de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1504 DE 08 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ALESSANDRA MARA SA-
GAS INÁCIO, para exercer a função de Monitora de Educação In-
fantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar 
no C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 08 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de 
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007 de 11/11/2003, a partir de 09/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 09 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 08 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 08 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 08 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1647 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANA CAROLINA DA SIL-
VA, para exercer a função de Professora de Educação Infantil, 
MAG NH 001, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, 
para atuar no E.M. Profª. Maria Carlota Vieira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de e 01 de março, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 13 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 13 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1645 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LIDIANE BILK, para 

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 08 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 08 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1517 DE 08 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. SILVIA 
PACHECO DE SOUZA, para exercer a função de Agente de Servi-
ços Gerais, do quadro de servidores efetivos da municipalidade, 
com carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servi-
dores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 
de 11/11/2003, a partir de 09/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 09 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 08 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 08 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 08 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1518 DE 08 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. RITA CRIS-
TINA DE ANDRADE AMORIM, para exercer a função de Agente de 
Serviços Gerais, do quadro de servidores efetivos da municipali-
dade, com carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lota-
da na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 
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RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, o Sr. JANDERSON NAHRING , 
para exercer a função de Professor de Ensino Fundamental, Anos 
Finais, na disciplina de Educação Fisica, MAG 02-01, com a carga 
horária de 30 (TRINTA) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Maria Hostim da Costa.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 13 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 13 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1650 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. REGIANE MARINA DE 
MATTOS, para exercer a função de Professora de Ensino Fun-
damental de Anos Iniciais MAG 01-01com a carga horária de 40 
(QUARENTA) horas semanais, para atuar no Cidade da Criança.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito retroativo a partir de 12 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 13 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 13 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1626 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Profª. 
Marlene das Neves emilio.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1648 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ADENISE APARECIDA 
MAFRA SOARES, para exercer a função de Professora de Educação 
Infantil, MAG 02-01, com carga horária de 20 (vinte) horas sema-
nais, para atuar no C.E.M. Recanto dos Baixinhos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 02 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de e 02 de março, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 13 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 13 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1649 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.
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Portaria
PORTARIA Nº. 1653 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. NEUSETE MADALENA 
SLOMSKI CATARINA, para exercer a função de Professora de Edu-
cação Infantil, MAG 02-01, com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais, para atuar na E.M. Profª. Rosana de Fátima Gaya Bar-
reto.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de e 01 de março, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 13 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 13 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1655 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CLEONICE LEAL, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na Secretaria 
Municipal de Educação..

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 13de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LUCIMAR PEREIRA MAN-
CIO, para exercer a função de Professora de Educação Infantil, 
MAG 02-01, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para 
atuar no E.M. Profª. Maria Carlota Vieira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de e 01 de março, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1654 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. LUCIANA 
MICHELON, para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, 
do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga 
Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 
11/11/2003, a partir de 14/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 14 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 13 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.
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Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1403 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. GRACIERICA APARECIDA 
DA ROSA, para exercer a função de Monitora de Educação Espe-
cial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para 
atuar na E.M. Profª. Nazir Rodrigues Rebello.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1404 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CHRISTIANE DOS SAN-
TOS, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, 
com a carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Maria de Lourdes Couto Cabral.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 13 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1656 DE 13 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. TATIANE 
MAIARA DA SILVA GONÇALVES, para exercer a função de Agente 
de Serviços Gerais, do quadro de servidores efetivos da municipa-
lidade, com carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lota-
da na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 
007 de 11/11/2003, a partir de 14/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 14 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 13 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 13 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1402 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. EDIANE CLAUDINO, para 
exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga 
horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Cineria Vieira da Costa.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 229

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1408 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ROSA MARIA DA SILVA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 40 (QUARENTA) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Idilia Machado Ferreira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1409 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JAQUELINE RITA CELIS-
TA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com 
a carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Badia de Faria.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1406 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. TANIA LILIANE PEREIRA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Maria Tereza Leal.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1407 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANGELITA FERREIRA 
TRAMONTIN, para exercer a função de Monitora de Educação Es-
pecial, com a carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para 
atuar na Secretaria Municipal da Educação.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
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II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1411 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LUCIA DINIZ, para exer-
cer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horá-
ria de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Rosa 
Maria Xavier de Araujo.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1412 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. FERNANDA SILVIA DOS 
SANTOS, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, 

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1410 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JOSIANE RITA CELISTA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Maria Ivone Muller dos Santos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1411 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LUCIA DINIZ, para exer-
cer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horá-
ria de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Rosa 
Maria Xavier de Araujo.
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RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. GILDA PINTO DA SILVA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Neusa Maria Rebello Vieira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1415 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. NEUSA MARIA POPENG, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Vilna Correa Pretti.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1416 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 

com a carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Bernardete Maria Sedrez da Silva.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1413 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. DANIELA CORREA DA 
SILVA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, 
com a carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Maria Ivone Muller dos Santos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1414 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.
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Portaria
PORTARIA Nº.1418 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LUANA LACERDA, para 
exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga 
horária de 40 (QUARENTA) horas semanais, para atuar na E.M. 
Pedacinho do Céu.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1419 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ARIANE ZILZ DE SOUZA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Maria Tereza Leal.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. VANESSA CARDOSO, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Cineria Vieira da Costa.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1417 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ZEILDA MACIEL, para 
exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga 
horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Ilka Muller dos Santos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.
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Portaria
PORTARIA Nº.1422 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ALBERTINA KUNTZ VIEI-
RA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com 
a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. 
Giovana Soares da Cunha.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1423 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. AMANDA PINHEIRO, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Elsir Bernardete Gaya Muller.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1420 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PATRICIA DE SOUZA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Maria Ivone Muller dos Santos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1421 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JUSSARA DORTI DE 
MELLO, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, 
com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na 
E.M. Recanto dos Baixinhos.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.
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Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1427 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ILCA ARAUJO HARBS, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Profª. Julieta Pereira Muller.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 07 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 07 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1428 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARIA GORETTI DUPLAA 
SOARES, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.

Portaria
PORTARIA Nº.1424 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. THAIS HELENA COUTO, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 40 (QUARENTA) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Elsir Bernardete Gaya Muller e E.M. Profª. Maria de 
Lourdes.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1426 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ROSELI CORREA DE AL-
MEIDA , para exercer a função de Professora de Educação Infantil, 
MAG NH 001, com carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, 
para atuar na E.M. Profª. Rosa Maria Xavier de Araujo.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
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Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1440 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. FRANCIELI EMER LO-
COTTI, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Nerozilda Pinheiro Ferreira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1441 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CARLA ELIDIANE COR-
DEIRO, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Rosana de Fátima Gaya Barreto.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.

Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1429 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. KEILA CRISTINA MIRAN-
DA SANTOS DA SILVA, para exercer a função de Monitora de Edu-
cação Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
para atuar no C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 07 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 07 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1431 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. FLAVIA LETICIA MAR-
TINS OTTOBONI, para exercer a função de Monitora de Educação 
Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para 
atuar no C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1444 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ROSEMARI APARECIDA 
RAMOS NASCIMENTO, para exercer a função de Monitora de Edu-
cação Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
para atuar na Secretaria Municipal de Educação.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1445 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MONICA SOARES BAS-
CHTA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1442 DE 06 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CLEUZA SCARSI ANTU-
NES KARAKAWA, para exercer a função de Monitora de Educação 
Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para 
atuar no C.M.E.I. Profª. Didymea Lazzares de Oliveira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 06 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 06 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 06 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1443 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MORGANA TAMARA CA-
TARINA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Maria das Neves Emilio.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 06 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 237

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1447 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. GRAZIELA GOMES SAN-
TIAGO, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 07 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 07 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1448 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª.ELIDIANE MARIA DA 
SILVA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, 
com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na 

efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1446 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PALOMA PEREIRA, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Profª. 
Martinha Correa da Silva.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1446 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PALOMA PEREIRA, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Profª. 
Martinha Correa da Silva.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
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RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, através do Processo Seletivo 
nº. 002/2011 a Srª. LUCIANE CÂNDIDO HARTCOPH DA SILVA, 
para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria 
Municipal de Educação.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de julho de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1451 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. ROSIRES 
DAS GRAÇAS RAMOS, para exercer a função de Agente de Servi-
ços Gerais, do quadro de servidores efetivos da municipalidade, 
com carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servi-
dores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 
de 11/11/2003, a partir de 07/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 07 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 07 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

Secretaria Municipal da Educação.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 07 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 07 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1449 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, através do Processo Seletivo 
nº. 002/2011 a Srª. PATRICIA OLGA RODRIGUES, para exercer 
a função de Agente de Serviços Gerais, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de 
Educação.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 07 de 
março de 2012 a 31 de julho de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 07 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1450 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.
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Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1454 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CARIM DAIANA SALO-
MÃO, para exercer a função de Professora de Educação Infantil, 
MAG 02-01, com carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, 
para atuar na E.M. Profª. Nazir Rebello Vieira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1455 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. BEATRIZ APARECIDA DE 
SOUZA, para exercer a função de Professora de Educação Infantil, 
MAG 02-01, com carga horária de 40 (QUARENTA) horas sema-
nais, para atuar na E.M. Profª. Leonora Schimitz.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Portaria
PORTARIA Nº. 1452 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. RUTH HIN-
ZE PASA, para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, do 
quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga Ho-
rária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, 
a partir de 06/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 06 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 07 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1453 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. SAMARA NASATO , para 
exercer a função de Professora de Educação Infantil, MAG NH 001, 
com carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Nazir Rebello Vieira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
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Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1461 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. GABRIELLE CAMILA DOS 
SANTOS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Regina Marly .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 08 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1462 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. VANI BOASKVES, para 
exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga ho-
rária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Profª. 
Regina Marly .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 07 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativo a partir de 07 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1458 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANALÚ COSTA MAFRA , 
para exercer a função de Professora de Ensino Fundamental, Anos 
Finais, na disciplina de Educação Fisica, MAG NH 001, com a carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Badia de Faria.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 01 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1459 DE 07 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. PAULA RUBIA GAYA , 
para exercer a função de Professora de Ensino Fundamental, Anos 
Finais, na disciplina de Educação Fisica, MAG NH 001, com a carga 
horária de 10 (DEZ) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. 
Maria de Lourdes Couto Cabral.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 02 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 02 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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efeitos a partir de 09 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1524 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. BRUNA ZIMERMANN, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Profª. Marlene de Souza Couto .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1525 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ROSANGELA APARECIDA 
DE OLIVEIRA, para exercer a função de Monitora de Educação In-
fantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar 
no C.M.E.I. Profª. Regina Marly .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 

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

Prefeitura de Navegantes, 07 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 07 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 07 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1522 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª.GABRIELA BATISTA MA-
CHADO, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, 
com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Cineria Vieira da Costa.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 09 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 09 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1523 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MAYARA SOARES CAR-
DOSO, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
C.M.E.I. Profª. Marlene de Souza Couto .

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 09 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
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C.M.E.I. Profª. Maria das Neves Emilio.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1528 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ELIANE DA SILVA LEAL, 
para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, com car-
ga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. 
Profª. Maria das Neves Emilio.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1529 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1526 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ANDREA CURSEL, para 
exercer a função de Professora de Educação Infantil, MAG 02-01, 
com carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na 
E.M. Profª. Maria de Lourdes Couto Cabral.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 23 de 
fevereiro de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 23 de fevereiro de 2012, revogadas as disposi-
ções em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1527 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. VALERIA PEREIRA BAR-
BOSA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no 
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Portaria
PORTARIA Nº. 1531 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SR. LUCIENE 
BENATTI, para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, do 
quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga Ho-
rária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, 
a partir de 12/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 12 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 09 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1642 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, através do Processo Seletivo 
nº. 002/2011 a Srª. ANA ROSA DA CONCEIÇÃO, para exercer a 
função de Agente de Serviços Gerais, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de 
Educação.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de 
março de 2012 a 31 de julho de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 12 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de 

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 a SRA. FRAN-
CELINA MAROA PEREIRA, para exercer a função de Monitora de 
Educação Infantil, do quadro de servidores efetivos da municipali-
dade, com carga Horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servi-
dores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 
de 11/11/2003, a partir de 02/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 02 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 09 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1530 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 
11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Na-
vegantes.

RESOLVE:
I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2011 o SR. ROBSON 
CAROLINO, para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, 
do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga 
Horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 
11/11/2003, a partir de 12/03/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, a partir de 12 de março de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Navegantes, 09 De Março de 2012.
SR. ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação 
nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.
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JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1645 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. LIDIANE BILK, para exer-
cer a função de Monitora de Educação Infantil, com carga horária 
de 30 (trinta) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Profª. Mar-
lene das Neves emilio.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 08 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1646 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. GILDA PINTO DA SILVA, 
para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a 
carga horária de 20 (VINTE) horas semanais, para atuar na E.M. 
Profª. Neusa Maria Rebello Vieira.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de12 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito a partir de 12 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, DE 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº.1643 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 1429 de 20/08/2001 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. SAMARA DE OLIVEIRA 
PEREIRA DOS SANTOS, para exercer a função de Monitora de Edu-
cação Infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
para atuar no C.M.E.I. Profª. Maria das Neves Emilio.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 12 de março de 2012, revogadas as disposições 
em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 09 de março de 2012.

Portaria
PORTARIA Nº. 1644 DE 09 DE MARÇO DE 2012.
“ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 
nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:
I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARCIA RODRIGUES 
CARDOSO, para exercer a função de Professora de Ensino Fun-
damental de Anos Iniciais MAG 02-01com a carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, para atuar no C.M.E.I. Profª. Vilna Correa 
Pretti.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de 
março de 2012 a 31 de março de 2012.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito retroativo a partir de 12 de março de 2012, revogadas as 
disposições em contrário.

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

Prefeitura de Navegantes, 09 de Março de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 09 de março de 2012.
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sito a Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento/SC, ou pelos 
fones: 48 3267 3213; 48 3267 3211.

Nova Trento/SC, 15 de março de 2012.
APRIGIO JOSÉ BOTAMELI
Pregoeiro

Novo Horizonte

Prefeitura

Lei Nº 454/2012 - Dispõe Sobre A Autorização De 
Pagamento
LEI Nº 454/2012 de 16 de Março de 2012.
Dispõe sobre a autorização para pagamento de arbitragem dos 
Jogos do Campeonato Estadual não Profissional de Futebol de 
Campo.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
a Lei Orgânica Municipal,

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e que sanciona a 
seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Município autorizado a realizar pagamento, no valor 
de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da Associação dos 
Árbitros do Meio Oeste Catarinense, CNPJ 07.591.924/0001-59, 
para custear as despesas de arbitragem dos jogos do Campeonato 
Estadual não Profissional de Futebol de Campo, nas partidas que 
serão realizadas no Município de Novo Horizonte.

Parágrafo único - o pagamento de que trata o caput deste artigo 
será para as despesas de arbitragem e deslocamento dos árbitros 
designados pela liga esportiva oeste de futebol.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte/SC, em 16 de 
Março de 2012.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Resultado Habilitação CV Nº 009/2012
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - PROCESSO LI-
CITATÓRIO Nº 025/2012 - CARTA CONVITE Nº 009/2012-MUNI-
CÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licita-
ção em epígrafe, cujo OBJETO é a contratação de empresa para 
Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação das En-
siladeiras Nº 1885, 2272, 2273 e da Carreta Agrícola nº 2274, que 
apresentaram problemas no seu funcionamento, sendo necessário 
o seu conserto para continuidade do Programa de Silagem, QUE 
houve a participação das seguintes empresas convidadas: TRA-
TORMAX COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA; G.J DE 
LORENZI CANEVER ME; ZÉ LUIS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCO-
LAS LTDA, 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 nesta mesma data.

Nova Trento

Prefeitura

Aviso de Licitação Deserta - PP N° 007/2012
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2012

A Prefeitura de Nova Trento/SC por meio de seu Pregoeiro, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Pre-
sencial nº 007/2012, tendo por objeto: Contratação de serviços 
de Transporte Escolar para cobertura da Zona Urbana e Rural de 
nosso município para o exercício de 2012 conforme itinerários e 
Quilometragens constantes no anexo I, e que teve sua sessão 
realizada em 09/02/2012, com abertura iniciada às 14:00 horas 
e encerrada às 14:10, foi considerada DESERTA, face a ausência 
total de interessados. Outras informações podem ser obtidas na 
Prefeitura de Nova Trento, sito a Praça Del Comune, 126, Centro, 
Nova Trento/SC, ou pelos fones: 48 3267 3213; 48 3267 3211.

Nova Trento/SC, 09 de fevereiro de 2012.
APRIGIO JOSÉ BOTAMELI
Pregoeiro

Aviso de Licitação Deserta - PP N° 012/2012
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2012

A Prefeitura de Nova Trento/SC por meio de seu Pregoeiro, tor-
na público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão 
Presencial nº 012/2012, tendo por objeto: Contratação de Em-
presa prestação de Serviços de Lavanderia Hospitalar, envolvendo 
o processamento de roupas e tecidos em geral em todas as suas 
etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições 
de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, para o 
Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição - HIC, localizado na 
Rua Floriano Peixoto n° 151, e que teve sua sessão realizada em 
05/03/2012, com abertura iniciada às 14:00 horas e encerrada às 
14:10, foi considerada DESERTA, face a ausência total de inte-
ressados. Outras informações podem ser obtidas na Prefeitura de 
Nova Trento, sito a Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento/
SC, ou pelos fones: 48 3267 3213; 48 3267 3211.

Nova Trento/SC, 05 de março de 2012.
APRIGIO JOSÉ BOTAMELI
Pregoeiro

Aviso de Licitação Deserta - PP N° 014/2012
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2012.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2012

A Prefeitura de Nova Trento/SC por meio de seu Pregoeiro, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Pre-
sencial nº 014/2012, tendo por objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de emissão de Laudos Radiológicos 
(Raio X), destinados ao Hospital Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, situado à Rua Floriano Peixoto n° 151, Município de 
Nova Trento/SC, e que teve sua sessão realizada em 15/03/2012, 
com abertura iniciada às 14:00 horas e encerrada às 14:10, foi 
considerada DESERTA, face a ausência total de interessados. Ou-
tras informações podem ser obtidas na Prefeitura de Nova Trento, 
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ato representado por seu titular o Senhor Prefeito RONÉRIO HEI-
DERSCHEIDT, portador da C.I nº. 415.792, CPF nº179.763.839-
49, doravante denominado MUNICÍPIO, e o Estado de Santa Cata-
rina, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com 
sede na Rua Artista Bitencourt no 30, Florianópolis-SC, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 82.951.294/0001-00, doravante denominada, 
SSP representada por seu Secretário, CESAR AUGUSTO GRUBBA, 
residente e domiciliado em Florianópolis-SC, portador da Carteira 
de Identidade no 372513, SSP/SC e do CPF no 252.157.529-15, 
com interveniência da Polícia Militar do Estado, estabelecida a Rua 
Visconde de Ouro Preto, 549 - Centro - Florianópolis-SC, repre-
sentado por seu Comandante Geral NAZARENO MARCINEIRO, 
residente e domiciliado em Florianópolis-SC, portador da Cartei-
ra de Identidade no 539318, expedida pela SSP/SC e do CPF no 
37656899987, doravante denominada PMSC, resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo, com amparo na Lei Municipal no 3.546, de 
11 de outubro de 2011, mediante as cláusulas condições a seguir 
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Dá nova redação a Cláusula Quarta do Convênio nº 029/PMP/SSP/
PMSC/2011, de 11 de outubro de 2011, celebrado entre o Municí-
pio de Palhoça e o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública, com interveniência do Comando 
Geral da Polícia Militar, que assim passa a vigorar:

“CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

I. Opinar sobre projeto desenvolvido pela SSP / PMSC, com vistas 
à instala-ção de um sistema de monitoramento urbano no Municí-
pio de Palhoça/SC;

II. Repassar para a Secretaria de Estado da Segurança Pública 
recursos fi-nanceiros no valor de R$ 98.450,00 (noventa e oito mil 
quatrocentos e cinqüenta reais), até 60 (sessenta) dias após as-
sinatura do Termo de Convênio, devendo o referido montante ser 
deposi-tado na c/c 911.700-8, Ag. 3582-3, Banco do Brasil, tendo 
como titular: Fundo para Melhoria da Segurança Pública, inscrito 
no CNPJ nº 85.280.147/0001-35;”

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instru-
mento em 03 (três) vias.

Palhoça, 23 de fevereiro de 2012.
RONÉRIO HEIDERSCHEIDT
Prefeitura Municipal

CESAR AUGUSTO GRUBBA
Secretário de Estado da Segurança Pública

NAZARENO MARCINEIRO
Comandante Geral da Polícia Militar

TESTEMUNHAS
Nome:  Nome:
Assinatura: Assinatura
Carteira de Identidade:  Carteira Identidade
CPF: CPF:

Novo Horizonte (SC), em 16 de Março de 2012
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Resultado Proposta CV Nº 009/2012
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- PROCESSO LICI-
TATÓRIO Nº 025/2012 - CARTA CONVITE Nº 009/2012-MUNICÍ-
PIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licita-
ção em epígrafe, cujo OBJETO é a contratação de empresa para 
Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação das En-
siladeiras Nº 1885, 2272, 2273 e da Carreta Agrícola nº 2274, que 
apresentaram problemas no seu funcionamento, sendo necessário 
o seu conserto para continuidade do Programa de Silagem, QUE 
quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇO, restou classi-
ficada pela Comissão, apresentando a menor proposta Global, 
sagrando-se VENCEDORA, a empresa G.J DE LORENZI CANEVER 
ME, com valor global de R$ 13.696,00 (Treze mil e seiscentos e 
noventa seis reais), estando o preço de acordo com o orçamento 
da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), em 16 de Março de 2012
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Extrato Termo Aditivo Nº 004 AO CT ADM FMS Nº 
004/2010
EXTRATO TERMO ADITIVO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Termo Aditivo Nº. 004 ao Contrato Administrativo FMS Nº 004/2010
Contratante..: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contratada : FUNDACAO HOSP. DE ASSIST.TRAB.RURAL 
S.L.D´OESTE
Valor : 10.000,00 (dez mil reais)
Vigência : Início: 09/03/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2010
Recursos : Dotação: 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (8) Saldo: 
131.663,85

Objeto : O Objeto do presente Termo Aditivo consiste na altera-
ção do objeto do contrato, constante da Cláusula Primeira, incluin-
do os serviços de Plantão em Obstetrícia para atendimento dos 
Munícipes, passando a ser realizados pelo Hospital.

NOVO HORIZONTE, 09 de Março de 2012

Palhoça

Prefeitura

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio Nº 029/PMP/
SSP/PMSC/2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/PMP/SSP/
PMSC/2011, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, COM O ESTADO DE SANTA 
CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN-
ÇA PÚBLICA, COM INTERVENIÊNCIA DO COMANDO GERAL DA 
POLÍCIA MILITAR.

Celebram o presente Termo Aditivo ao referido Convênio, o PRE-
FEITURA DE PALHOÇA, com sede à Av. Hilza Terezinha Pagani, 
nº280, bairro Parque Residencial Pa-gani, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica sob o no 82.892.316/001-08, neste 
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11 15 Frasco

B r o m i -
d r a t o 
f e n o t e -
rol 2mg 
so lução 
aerossol 
10 mL.

Boehrin-
ger R$ 9,79 R$ 146,85

22 12 CX.

Cloridra-
to de so-
talol 160 
mg, cai-
xa com 
30 comp.

Merck R $ 
25,18 R$ 302,16

25 24 CX.

Cloridra-
to de ve-
rapam i l 
240 mg, 
c a i x a 
com 30 
comp.

 Sandoz R $ 
23,79 R$ 570,96

27 150 Frasco

C o m b i -
vent ae-
rossol 10 
ml

Boehrin-
ger

R $ 
17,77

R $ 
2.665,50

34 50 Frasco
Duovent, 
aerossol 
15 ml.

Boehrin-
ger

R $ 
18,45 R$ 922,50

41 5.000 Amp.

Hemitar-
tarato de 
n o r e p i -
n e f r i n a 
2mg/ml

N o v a 
Farma R$ 0,99 R $ 

4.950,00

64 14 CX.

Secotex 
0,4 mg, 
c a i x a 
com 30 
comp.

Boehrin-
ger

R $ 
97,95

R $ 
1.371,30

70 350 Frasco

S p i r i v a 
R e s p i -
m a t , 
2.5mcg/
d o s e , 
so l ução 
inalado-
ra, frasco 
com 4ml.

Boehrin-
ger

R $ 
131,85

R $ 
46.147,50

73 50 CX.

Tegretol 
CR 400 
mg, cai-
xa com 
60 comp.

Novartis R $ 
49,91

R $ 
2.495,50

VALOR TOTAL R$ 59.572,27

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º056/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE Preços N.º056/2011 - Pre-
gão Presencial 024/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. OBJE-
TO: aquisição de medicamentos e outros para atendimento das 
ações judiciais nas Farmácias Básicas, SAMU e DST/AIDS. DATA: 
14/06/2011 a 14/06/2012.

Item Quant. Unid.
Medica-
mentos

Marca
Preço 
Unitário

Preço 
Total

Extrato de Ata de Registro de Preços 053/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE Preços N.º053/2011 - Pregão 
Presencial 024/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a em-
presa CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI-
TALAR LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos e outros para 
atendimento das ações judiciais nas Farmácias Básicas, SAMU e 
DST/AIDS. DATA: 14/06/2011 a 14/06/2012.

Item Quant. Unid.
Medica-
mentos

Marca
Preço 
Unitário

Preço 
Total

62 27 CX.

Ritmo-
norm 
300mg, 
caixa com 
30 comp.

Abott R$ 44,17
R$ 
1.192,59

VALOR TOTAL R$ 1.192,59

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º054/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE Preços N.º054/2011 - Pre-
gão Presencial 024/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 
LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos e outros para aten-
dimento das ações judiciais nas Farmácias Básicas, SAMU e DST/
AIDS. DATA: 14/06/2011 a 14/06/2012.

Item Quant. Unid. Medica -
mentos Marca P r e ç o 

Unitário
Preço To-
tal

6 2.500 Frs/amp.

Anes té -
sico lido-
caína 2% 
sem vaso 
const r i -
tor, frs/
amp. 20 
ml

Cristalia R$ 1,45 R $ 
4.375,00

72 4.400 Amp.

S u l f a t o 
de Morfi-
na 1mg/
ml, com 
a m p o l a 
de 2ml.

Cristalia R$ 0,98 R $ 
4.312,00

VALOR TOTAL R$ 8.687,00

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º055/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE Preços N.º055/2011 - Pre-
gão Presencial 024/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 
OBJETO: aquisição de medicamentos e outros para atendimen-
to das ações judiciais nas Farmácias Básicas, SAMU e DST/AIDS. 
DATA: 14/06/2011 a 14/06/2012.

Item Quant. Unid. Medica -
mentos Marca P r e ç o 

Unitário
Preço To-
tal
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a empresa PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. OBJETO: aquisição 
de medicamentos e outros para atendimento das ações judiciais 
nas Farmácias Básicas, SAMU e DST/AIDS. DATA: 14/06/2011 a 
14/06/2012.

Item Quant. Unid.
Medica-
mentos

Marca
Valor 
Unitário

Valor Total

2 2.500 Bn

Aciclovir 
50mg/g 
creme 
derm., 
bisnaga 
de 10g

Prati R$ 0,6900
R$ 
1.725,00

39 2.000 Frasco

Fosfato de 
sódico de 
predniso-
lona so-
lução oral 
1,34 mg/
ml, frasco 
com 100 
ml.

Prati R$ 2,9800
R$ 
5.960,00

51 2.500 Tubo

Miconazol 
20mg/g 
creme va-
ginal, com 
80gr.

Prati R$ 1,2100
R4 
3.025,00

71 3.000 Comp.
Sulfadiazi-
na 500mg

Sobral R$ 0,0960R$ 288,00

VALOR TOTAL R$ 10.998,00

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º059/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE Preços N.º059/2011 - Pregão 
Presencial 024/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a em-
presa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A. OB-
JETO: aquisição de medicamentos e outros para atendimento das 
ações judiciais nas Farmácias Básicas, SAMU e DST/AIDS. DATA: 
14/06/2011 a 14/06/2012.

Item Quant. Unid. Medicamentos Marca
Valor 
Unitário

Valor Total

3 45 Frasco

Actemra 
200mg/10ml, inj. 
com 1frasco com 
10ml

Roche
R$ 
1.052,80

R$ 
47.376,00

4 15 Frasco

Actemra 
80mg/4ml, inj. 
com 1frasco com 
4ml

Roche R$ 421,12
R$ 
6.316,80

VALOR TOTAL R$ 53.692,80

74 30 CX.

Tiras accu 
check per-
formance, 
caixa com 
50 tiras.

Roche
R$ 
80.000,00

R$ 
2.400,00

VALOR TOTAL R$ 2.400,00

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º057/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE Preços N.º057/2011 - Pre-
gão Presencial 024/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e 
a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos e ou-
tros para atendimento das ações judiciais nas Farmácias Básicas, 
SAMU e DST/AIDS. DATA: 14/06/2011 a 14/06/2012.

Item Quant. Unid. Medicamentos Marca
Valor Uni-
tário

Valor Total

14 15 CX.
Carbolitium CR 
450 mg, caixa 
com 30 comp.

Eurofarma R$ 19,6612 R$ 294,92

17 10 CX.

Champix 1mg 
com 112 com-
primidos, kit 
manutenção.

Pfizer R$391,0158 R$ 3.910,16

24 9.000 Amp.

Cloridrato de 
tiamina clori-
drato de piri-
doxina 100mg, 
ampola 1ml 
- vitamina B1, 
vitamina B6

Merck R$ 1,8433 R$16.589,70

43 15 CX.
Hyperium 
1mg, caixa 
com 30 comp.

Servier R$35,9724 R$ 539,59

52 60 CX.
Natrilix SR 
1,5mg, caixa 
com 30 comp.

Servier R$ 14,8139 R$ 888,83

58 30 CX.
Pristiq 100mg, 
caixa com 14 
comp.

Wyeth R$ 34,1300 R$ 1.023,90

75 24 CX.
Topiramato 
50mg, caixa 
com 60 comp.

Eurofarma R$ 28,3272 R$ 679,85

78 270 CX.
Vastarel MR 35 
mg, caixa com 
30 comp.

Servier R$ 30,1345 R$ 8.136,32

80 35 Frasco
Xalacom 
50mcg 5mg/ml 
oftal 2,5ml

Pfizer R$ 73,6690 R$ 2.578,42

81 80 Frasco

Xalatan solu-
ção oftalmoló-
gica, frs com 
2,5 ml

Pfizer R$ 51,0661 R$ 4.085,29

VALOR TOTAL  R$ 38.726,98

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º058/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE Preços N.º058/2011 - Pre-
gão Presencial 024/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e 
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Porto Belo

Prefeitura

Extrato do Contrato Nº 038/2012 - Educação
Extrato de Contrato Nº 038/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preço nº 002/2012

Objeto: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FIDELIS GARCIA ME-
DINDO 252,35 M², NO BAIRRO SERTÃO DE SANTA LUZIA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME 
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA 
E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PARTE INTEGRANTE DES-
TE EDITAL.
Contratado: WA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA
Prazo de vigência: O prazo para execução dos serviços objeto des-
te Edital será de 04 (QUATRO) MESES, contados a partir do rece-
bimento da Ordem de Serviço especifica, prorrogável na forma do 
§ 1º do Art. 57 da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 
204.013,77 (duzentos e quatro mil, treze reais e setenta e sete 
centavos).
Data e assinatura do contrato: 12 de março de 2012.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 039/2012 - Educação
Extrato de Contrato Nº 039/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 014/2012

Objeto: Constitui objeto do presente Contrato, o fornecimento, 
por parte da Contratada, com entregas programadas, AQUISIÇÃO 
DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZI-
NHA PARA AS NOVAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO 
VALONGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. Conforme 
especificados nas Autorizações nº 183/2012, 184/2012, 185/2012, 
186/2012, 187/2012, 188/2012 e 189/2012, documentos em ane-
xo, parte integrante deste contrato.
Contratado: COMERCIAL STORINNY LTDA-ME
Prazo de vigência: A Contratada deverá entregar os produtos nas 
datas em até 15 (quinze) dias.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 
16.317.75 (dezesseis mil trezentos e dezessete reais e setenta e 
cinco centavos).
Data e assinatura do contrato: 13 de março de 2012.

ALBERT STADLER
Prefeito

Comunicado da 2º Audiência E CONSULTA Pública
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
ESTADO DE SANTA CATARINA
COMUNICADO DA 2º AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA
DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Paulo Lopes

Prefeitura

Errata II-Extrato de Contratos Nº53/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Paulo Lopes

ERRATA II
EXTRATO DE CONTRATOS Nº53/2012
O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público, segunda retifica-
ção do extrato de contrato n°53/2012 (empresa contratada Mauro 
Marciano Garcia de Freitas - Me, objeto aquisição de medicamen-
tos), publicado no Diário Oficial dos Municípios dia 06/03/2012. 
Onde se lê valor de R$ 65.744,10, leia-se R$ 64.885,10. As demais 
informações presente no extrato de contrato continuam inaltera-
das.

Paulo Lopes, 19 de março de 2012.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Pinheiro Preto

Prefeitura

3º Termo Aditivo
3º TERMO ADITIVO
OBJETO: Prestação de Serviços - Prorrogação de Contratos
EMPRESA CONTRATADA: ECT - Correio
DATA DO CONTRATO: 29/02/2012
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Notificação de Recebimento de Recursos Federais E 
Estaduais: Nº 008/2012
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS E ES-
TADUAIS: nº 008/2012

O Município de Pinheiro Preto, representado por seu Prefeito Mu-
nicipal EUZEBIO CALISTO VIECELI, em cumprimento ao disposto 
na Lei nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos 
políticos, sindicato de trabalhadores, entidades empresariais, Con-
selhos Municipais e a população em geral, a liberação de recursos 
do Governo Federal e Estadual conforme Segue:
Referente Mês de Fevereiro/2012

Data Crédito Origem Aplicação Valor (R$)
01/02/2012 Sec. Estado SaúdeAtenção Básica R$ 2.550,00
03/02/2012 FNDE Salário Educação R$ 6.478,45

10/02/2012
Ministério da 
Saúde

PAB Fixo R$ 5.507,25

24/02/2012
Ministério da 
Saúde

PAB PACS R$ 5.250,00

24/02/2012 FNDE Salário Educação R$ 11.635,43

29/02/2012 FNAS
Piso Básico Vari-
ável II

R$ 1.000,00

29/02/2012 Sec. Estado SaúdeFarmácia Básica R$ 2.360,26
29/02/2012 FNDE FUNDEB R$ 73.067,32

Centro Administrativo De Pinheiro Preto, Em 14 De Março De 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal
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29 de novembro de 2011 (LOA),

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada no Orçamento Geral do Município, a do-
tação orçamentária a seguir especificada no valor de R$ 10.000,00 
(Dez mil reais):

ORGÃO ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO 
UNIDADE 0209 - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PROJETO 1011 - Produção de Moradias 
MODALIDADE 4490 - 170 - Aplicações Diretas 96 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 10.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados 
recursos provenientes do superávit financeiro ocorrido no exercí-
cio de 2011 na Fonte 100.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 13 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças
e Contabilidade

Decreto Nº 777/2012
DECRETO Nº 777, de 13 de março de 2012.
Altera a composição do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa 
com Deficiência - CMDPD, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do ar-
tigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto 
na Lei Municipal nº 3.699, de 21 de dezembro de 2009, alterada 
pelas Leis Municipais nºs 3.736, de 24 de abril de 2010 e 3.865, 
de 14 de abril de 2011,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência - CMDPC, nomeado coletivamente pelo Decreto nº 
589, de 01 de junho de 2011.

I- Representantes de Órgãos Governamentais no Município

a) Representantes de Escolas de Ensino Regular que já estejam 
desenvolvendo a inclusão da pessoa com deficiência (rede esta-
dual de ensino)
Titular: Maria Ribeiro Gonçalves Peixoto
Suplente: Ceila Aparecida Pira Canever

b) Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Silvia Aparecida Roiek Correa
Suplente: Gláucia Ilkiv Foggiatto Calistro

c) Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social
Titular: Deisi Cristina Rabuske
Suplente: Dirlene Klabunde

d) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Maria Cristina Honeiko

A Prefeitura Municipal de Porto Belo, em cumprimento ao princípio 
da transparência e nos termos que dispõe o art. 39 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e Art. 11, inciso IV, da Lei Federal nº 11.445/2007, 
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR a comunidade em geral a participar da 2º AU-
DIÊNCIA PÚBLICA referente ao EDITAL DE CONCESSÃO dos ser-
viços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 
sanitário.
Art. 2º A Audiência Pública, será realizada as 19:00 hs, do dia 11 
de Abril de 2012, na Av. Governador Celso Ramos nº 1.492 (FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO).
Art. 3° Disponibilizar em CONSULTA PÚBLICA no site: www.porto-
belo.sc.gov.br, o Edital de Concorrência e a minuta do contrato da 
concessão dos serviços públicos de abastecimento de água potá-
vel e esgotamento sanitário do Município.
Art. 4° Manifestação relacionada ao assunto deverá ser dirigida ao 
seguinte endereço eletrônico: administracao@portobelo.sc.gov.br 
.
Art. 5° O prazo para manifestação dos interessados, finda às 19:00 
hs (dezenove horas) do dia 26 de abril de 2012.
Art. 6° Este COMUNICADO entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Porto Belo, 16 de março de 2012.
ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

Porto União

Prefeitura

Decreto Nº 775/2012
DECRETO Nº 775, de 13 de março de 2012.
Dispõe sobre nomeação.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei 
Municipal nº 3.966, de 20 de dezembro de 2011,

DECRETA:
Art. 1º NOMEIA ARTUR DEL CLARO, para o cargo de Provimento 
em Comissão de Chefe da Divisão de Fiscalização, Tráfego e Ad-
ministração, Símbolo CD, previsto no Anexo II da Lei Municipal nº 
3.966, de 20 de dezembro de 2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 13 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Decreto Nº 776/2012
DECRETO Nº 776, de 13 de março de 2012.
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis 
Municipais nºs 3.892, de 30 de junho de 2011 (LDO) e 3.939, de 
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PORTARIA Nº 456, de 01 de março de 2012.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, 
Alínea “e”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 
01 de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013, sob o Regime 
Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, 
de 28 de maio de 2001, Jussara Neppel, para exercer a função do 
cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo I, da Lei Muni-
cipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em razão de haver 
esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público 
para o cargo.

Art 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades 
junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal 
de Saúde, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroa-
gindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2012.

Porto União - SC, em 01 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 457/2012 - RH
PORTARIA Nº 457, de 01 de março de 2012.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, 
Alínea “a”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR, a carga horária da servidora contratada Mislei-
ne Wolf, de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas 
semanais, no período de 23 de fevereiro a 30 de março de 2012, 
para exercer atividades de Professor Docente Educação Infantil, 
com vencimentos na Classe “B”, referência “01”, previsto nos Ane-
xos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011, 
substituição à servidora efetiva Elizabet Carmen Pannen que se 
encontra afastada para Tratamento de Saúde.
Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATORIA de 10% 
do vencimento, sobre a alteração de carga horária, de acordo com 
o Art. 50 da Lei Municipal nº. 3.885, de 22 de junho de 2011, que 
dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério 
do Município.

Art 3º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades no 
Núcleo de Educação Infantil Comecinho da Vida, deste Município.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroa-
gindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2012.

Porto União, SC em 01 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Suplente: Alice Christiane do Nascimento Sczemberg

e) Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento
Titular: Cláudio Tilgner de Souza
Suplente: Fernando Antonio Kurten Jung

f) Representantes da Secretaria Municipal de Administração, Es-
porte e Cultura
Titular: Jucélia Abel da Cruz
Suplente: Tatiane Thonia da Luz

g) Representantes da Secretaria Municipal de Finanças e Conta-
bilidade
Titular: Afonso Wasmann Neto
Suplente: Vivian Juliane Stasiak Camargo Schier

II- Representantes Não Governamentais

a) Representantes de Entidades que atuam na área de Deficiência 
Auditiva
Titular: Eufrázio Xavier de Barros
Suplente: Maria Izabel U. Banaszeski

b) Representantes de Entidades que atuam na área de Deficiência 
Física
Titular: Robson Miranda
Suplente: Eliane Kinal

c) Representantes de Entidade s que atuam na área de Deficiência 
Mental
Titular: Regiane Nós
Suplente: Maria Salete Padilha Muller

d) Representantes de Entidades que atuam na área de Deficiência 
Visual
Titular: Marlene do Carmo Limas
Suplente: Manoel Alvir da Mota

e) Representantes das Organizações de Trabalhadores
Titular: Renata de Lurdes Silva de Souza
Suplente: Ketherim Leite

f) Representantes das Instituições de Pesquisa e Ensino Superior
Titular: Cleusa Dallazuana
Suplente: Edson César Slonski

g) Representantes de Entidade Prestadora de Serviços Ligados a 
Reabilitação
Titular: Darci Ferreira da Costa Filho
Suplente: Cristiano Santos Rosa

 
Art. 2º Os novos membros que ora integram o Conselho Municipal 
de Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD, somente comple-
mentarão o tempo restante do mandato conferido pelo Decreto nº 
589, de 01 de junho de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 13 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 456/2012 - RH
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Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 
126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.
sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.
portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155. 

Porto União - SC, 19 de Março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão presencial 030/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 041/2012
Extrato de Edital de Pregão presencial 030/2012

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público 
que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão pre-
sencial, tipo menor preço por item, para Contratação de empresa 
prestadora de serviços organização e promoção de eventos espor-
tivos e culturais, especializada em prestação de serviços de arbi-
tragem .. O recebimento dos envelopes e credenciamento se dará 
até as 14:00 do dia 03 de abril de 2012, na Prefeitura Municipal, 
com inicio da sessão publica as 14:15 horas, no mesmo local e dia. 
Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 
126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.
sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.
portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155. 

Porto União - SC, 19 de Março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão presencial 031/2012 - 
Registro de Preços
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 042/2012
Extrato de Edital de Pregão presencial 031/2012 - Registro de Pre-
ços

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que 
fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão para 
registro de preços,com adjudicação por item, para aquisição de 
água mineral sem gás. O recebimento dos envelopes e creden-
ciamento se dará até as 14:00 do dia 04 de abril de 2012, na 
Prefeitura Municipal, com inicio da sessão publica as 14:15 horas, 
no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas 
na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.
br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal 
de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155. 

Porto União - SC, 19 de Março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão presencial 032/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 043/2012 CARONA
Extrato de Edital de Pregão presencial 032/2012

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que 
fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão Presen-
cial, tipo menor preço por item, para contratação de empresa para 
efetuar serviços de recarga de toners e cartuchos de impressoras. 

Portaria N.º 458/2012 - RH
PORTARIA Nº 458, de 01 de março de 2012.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, 
Alínea “a”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER GRATIFICAÇÃO COMPENSATORIA de 10% do 
vencimento, sobre 20 (vinte) horas semanais, por exercer a do-
cência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, à servidora Lin-
darci Kobroski Wolf, de acordo com o Art. 50 da Lei Municipal 
nº. 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira e Remuneração para o Magistério do Município.

Art. 2º A servidora mencionada no Artigo anterior, exercerá suas 
atividades no Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste 
Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroa-
gindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2012.

Porto União - SC, em 01 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Extrato de Edital de Pregão presencial 001/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 001/2012 CULTURA
Extrato de Edital de Pregão presencial 001/2012

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que 
fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão presen-
cial, tipo menor preço por item, para contratação de serviço de 
sonorização e iluminação para eventos. O recebimento dos enve-
lopes e credenciamento se dará até as 14:00 do dia 11 de abril 
de 2012, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão publica as 
14:15 horas, no mesmo local e dia. Maiores informações podem 
ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@
yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefei-
tura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 
3523-1155. 

Porto União - SC, 19 de Março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão presencial 008/2012 
EDU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 013/2012 EDUCAÇÃO
Extrato de Edital de Pregão presencial 008/2012

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público 
que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão Pre-
sencial, tipo menor preço por item, para aquisição de produtos 
alimentícios para manutenção do Curso de Formação Continuada. 
O recebimento dos envelopes e credenciamento se dará até as 
14:00 do dia 12 de abril de 2012, na Prefeitura Municipal, com 
inicio da sessão publica as 14:15 horas, no mesmo local e dia. 
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- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de 
Santa Catarina, se for o caso;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo 
DRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; 
(modelo DRH)
- Declaração de Bens ou Copia da Declaração do IRRF;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.1, do 
Edital 001/2010, o candidato deverá iniciar o seu processo so-
mente após a entrega, junto a Superintendência de Recursos Hu-
manos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a 
qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o 
cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Superintendência 
de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipula-
do, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou 
qualquer outro direito inerente ao Concurso.

AGENTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NÍVEL I - FEMININO

NOME CLAS ASSINATURA Data
ADELAIDE APARE-
CIDA FERREIRA 
SOARES 

32º

DALIANE CRISTI-
NA DE LIMA 

33º 

DAGMAR DE 
GODOI FABRICIO 
VIEIRA 

34º 

ROSELI RIBEIRO 35

Porto União (SC), 15 de março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação Pregão Presencial 019/2012
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 027/2012
Pregão Presencial 019/2012
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresas 
Agromaquinas Dois Estados Ltda, G. Ritzmann Moto Agrícola Ltda 
e Industrial Agrícola Chiumento Ltda.

Porto União SC, 19 de Março de 2012
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

termo de homologação Pregão Presencial 023/2012
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 031/2012
Pregão Presencial 023/2012
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Reu-
nidas Turismo S/A

Porto União SC, 15 de Março de 2012
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

O recebimento dos envelopes e credenciamento se dará até as 
14:00 do dia 09 de abril de 2012, na Prefeitura Municipal, com 
inicio da sessão publica as 14:15 horas, no mesmo local e dia. 
Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 
126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.
sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.
portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 19 de Março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 043/2012
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 043/2012

Partes: Município de Porto União e Reunidas Turismo S/A
Objeto: contratação de empresa para executar do Transporte de 
passageiros em viagens interestaduais, intermunicipais e no âm-
bito municipal, bem como para atividades de idosos, no montante 
de 23.000 (vinte e três) mil quilômetros rodados
Valor total R$ 69.000,00 (sessenta e nove mi reais)
Vigência: até 15 de Março de 2012
Base legal: pregão presencial 023/2012 e lei 10.520/02.

Porto União SC, 165 de Março de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

REUNIDAS TURISMO S/A
Contratada

Edital de CONVOCAÇÃO 059/2012
Edital de convocação 059/2012
Concurso Público Municipal nº. 001/2010

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso 
de suas atribuições, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, 
APROVADOS no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a com-
parecer na Superintendência de Recursos Humanos, desta Prefei-
tura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto 
União- SC, do dia 15/03/2012 a 22/03/2012, no horário das 09:00 
às 12:00 hs e das 13:15 às 18:15 hs, de segunda a sexta feira, 
para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo 
relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item 
XX do Edital 001/2010, para investidura em cargo público:
- 01 foto 3x4;
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física;
- Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso)
- PIS/PASEP (cópia reprográfica);
- Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última elei-
ção - 2 turnos, conforme o caso;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Certificado de Reservista, se for o caso;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casa-
do, ou de Casamento com Averbação, se for separado judicialmen-
te (cópia reprográfica);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando uni-
versidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia repro-
gráfica);
- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública;
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia autentica-
da);
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edificações, o pagamento aos cofres públicos de valor correspon-
dente à área ocupada pela edificação em desconformidade com a 
legislação vigente.
§ 1o O cálculo do valor estabelecido como medida compensatória 
será baseado no CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil, 
estabelecido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado de Santa Catarina – SINDUSCON SC, e deverá obedecer os 
índices da tabela abaixo, que poderão ser cumulativas conforme a 
infração cometida:

TABELA DE VALORES PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS
Padrão de aca-
bamento Valor da Compensação

Baixo

Área acrescida (m²) X 0,10 CUB para: Aumento do 
potencial construtivo com acréscimo na Taxa de Ocupa-
ção (T.O.), Índice de Aproveitamento (I.A.) e Gabarito 
(GAB.).

Área invadida (m²) x 0,15 CUB para: ocupação de recuo 
frontal e/ou afastamentos laterais e fundos;
Área de estacionamento (m² mínima) x 20% do CUB 
para: ausência e/ou redução do número de vagas.
20% CUB para o resultado da altura excedente multipli-
cada pela extensão da parede cega em m², para: altura 
de parede cega acima do limite permitido
01 CUB para: demais irregularidades

Médio 

Área acrescida (m²) X 0,20 CUB para: Aumento do 
potencial construtivo com acréscimo na Taxa de Ocupa-
ção (T.O.), Índice de Aproveitamento (I.A.) e Gabarito 
(GAB.).

Área invadida (m²) x 0,35 CUB para: ocupação de recuo 
frontal e/ou afastamentos laterais e fundos;
Área de estacionamento (m² mínima) x 35% do CUB 
para: ausência e/ou redução do número de vagas.
35% CUB para o resultado altura excedente multiplicada 
pela extensão da parede cega em m², para: altura de 
parede cega acima do limite permitido
02 CUB para: demais irregularidades

Alto ou multifa-
miliar

Área acrescida (m²) X 0,40 CUB para: Aumento do 
potencial construtivo com acréscimo na Taxa de Ocupa-
ção (T.O.), Índice de Aproveitamento (I.A.) e Gabarito 
(GAB.).

Área invadida (m²) x 1,5 CUB para: ocupação de recuo 
frontal e/ou afastamentos laterais e fundos;
Área de estacionamento (m² mínima) x 0,65 CUB para: 
ausência e/ou redução do número de vagas.
0,65 CUB para o resultado da altura excedente multipli-
cada pela extensão da parede cega em m², para: altura 
de parede cega acima do limite permitido
03 CUB para: demais irregularidades

EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INDUS-
TRIAL

Rio do Sul

Prefeitura

Lei Complementar n° 241/2012
LEI COMPLEMENTAR Nº 241, de 09 de março de 2012.
“DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (RESIDEN-
CIAIS, COMERCIAIS, INSTITUCIONAIS E INDUSTRIAIS), E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara 
de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - O Poder Executivo Municipal, responsável pela aplicação 
e cumprimento da Lei Complementar n° 163, de 12 de dezembro 
de 2006, TITULO II – NORMAS RELATIVAS A EDIFICAÇÕES, fica 
autorizado a celebrar termo de compromisso de ajustamento de 
conduta, com pessoas físicas e jurídicas, responsáveis pela cons-
trução, ampliação e/ou reformas que tenham sido executadas em 
desacordo com a referida Lei Complementar.
Art. 2o - O termo de compromisso de ajustamento de conduta a 
que se refere o artigo 1° destina-se a permitir a regularização de 
edificações desde que obedecidos os critérios estipulados nesta 
Lei, bem como na legislação estadual e federal, no que couber.
§ 1o O Poder Executivo, através das Secretarias de Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente e da Fazenda, convencionará, para 
cada caso de regularização, medidas compensatórias e/ou de ade-
quação da edificação.
§ 2o Não são passíveis de regularização, as edificações que te-
nham sido executadas:
I – em áreas de risco (locais arrolados no Mapa Temático de “Áre-
as de Risco” elaborado pela Prefeitura Municipal de Rio do Sul);
II – em áreas alagadiças, abaixo da cota 334,08 metros;
III – em áreas de preservação permanente;
IV – em áreas “non aedificandi” (não edificáveis);
V – dentro das faixas de domínio das rodovias federais e estaduais.
Art. 3o - São passíveis de enquadramento nesta Lei, todas as edi-
ficações que tenham condições mínimas de uso, segurança, hi-
giene, estabilidade e habitabilidade, comprovadamente conforme 
laudo técnico, e que tenham sido construídas de modo irreversível 
quanto à estrutura e adequação espacial.
§ 1o Entende-se por habitabilidade a condição da edificação de 
ser utilizada, devendo a mesma apresentar conforto termo-acústi-
co, ventilação, ausência total de umidade, iluminação natural (ou 
mecânica com eficácia devidamente comprovada) e estabilidade 
estrutural.
§ 2o São consideradas condições irreversíveis aquelas em que não 
é possível alterar a estrutura sem prejudicar a estabilidade, deven-
do as eventuais alterações não comprometerem a habitabilidade 
da edificação.
Art. 4o - Os pedidos de regularização contemplados por esta Lei 
Complementar deverão ser encaminhados para análise até 60 dias 
após a entrada em vigor desta lei.
§ 1o Toda e qualquer edificação que tiver iniciada sua execução no 
ano de 2012 não poderá ser contemplada com o benefício desta 
Lei Complementar.
§ 2o Na análise do projeto de regularização, a Prefeitura Municipal 
se resguarda o direito de exigir obras de adequação, para dar 
condições de estabilidade, permeabilidade, acessibilidade, segu-
rança, higiene e salubridade da edificação, independentemente do 
pagamento das medidas compensatórias.
§ 3o O prazo de análise do processo de regularização é de 30 (trin-
ta) dias, o mesmo já estabelecido na Lei Complementar 163/06.
Art. 5o - São medidas compensatórias para a regularização de 
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VI - Comprovante de recolhimento de preço público referente à 
análise de projeto.
Art. 7o - O alvará de regularização de edificação e subsequente-
mente o habite-se somente serão emitidos após a confirmação do 
cumprimento das medidas compensatórias e/ou de adequação da 
edificação.
Art. 8o - As edificações que se encontrem em processo de regula-
rização, não serão passíveis de sanção, podendo continuar o seu 
uso e utilização quando não estiverem sendo prejudiciais ao meio 
ambiente e não acarretarem risco a vida.
Art. 9o - Os recursos financeiros arrecadados serão depositados 
no Fundo Municipal para Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei 
Municipal n° 5.030, de 24 de setembro de 2010.
Art. 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal
09 de março de 2012.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal em Exercício

Portaria Nº 0128/RH
PORTARIA Nº 0128/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Se-
cretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio 
do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere 
Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Promover a Readequação da servidora municipal MARIA 
ROSELI DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efeti-
vo Professor, nível III, classe “B”, em conformidade com o Art. 
33, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, no período de 
01/03/2012 a 31/12/2012, executando atividades que não neces-
sitem esforço físico e evitando situações de stress, conforme pare-
cer da Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção 
Médica Municipal - SIMM)

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

Rio do Sul, 07 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº 0129/RH
PORTARIA Nº 0129/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Se-
cretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio 
do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere 
Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 
249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de 
Saúde no período de 01/03/2012 a 29/05/2012, concedida atra-
vés da Portaria nº 0807/RH de 23/12/2011, ao servidor municipal 
JOAO LAZARO GOEDERT, ocupante do cargo de provimento efeti-
vo Cozinheiro, nível B.

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

Único

Área acrescida (m²) X 0,40 CUB para: Aumento do 
potencial construtivo com acréscimo na Taxa de Ocupa-
ção (T.O.), Índice de Aproveitamento (I.A.) e Gabarito 
(GAB.).

Área invadida (m²) x 1,5 CUB para: ocupação de recuo 
frontal e/ou afastamentos laterais e fundos;
Área de estacionamento (m² mínima) x 0,65 CUB para: 
ausência e/ou redução do número de vagas.
0,65 CUB para o resultado da altura excedente multipli-
cada pela extensão da parede cega em m², para: altura 
de parede cega acima do limite permitido
03 CUB para: demais irregularidades

§ 2o O valor apurado poderá ser pago em até 36 (trinta e seis) 
parcelas consecutivas corrigidas pela UFM (Unidade Fiscal Muni-
cipal).
§ 3o No caso de residência unifamiliar com área superior a 70 m2 
e inferior ou igual a 120 m2 de área construída, cujo proprietá-
rio não seja dono de outro imóvel e seja comprovadamente de 
baixa renda, conforme avaliação socioeconômica realizada pela 
Secretaria de Assistência Social e Habitação, o valor das medidas 
compensatórias poderá ser pago em até 50 parcelas consecutivas 
corrigidas pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), desde que o valor 
mensal de cada parcela não seja inferior a R$ 60,00 (sessenta 
reais).
§ 4o O pagamento da contrapartida financeira poderá ser realiza-
da através de dação em pagamento, nos termos da Lei Municipal 
n° 4.467 de 24 de outubro de 2006.
§ 5o Serão isentas de medidas compensatórias, residência unifa-
miliar com área de até 70,00 m² de área construída, cujo proprie-
tário não seja dono de outro imóvel e seja comprovadamente de 
baixa renda, conforme avaliação sócio-econômica realizada pela 
Secretaria de Assistência Social e Habitação.
§ 6º Sendo a edificação de uso misto, as medidas compensatórias 
serão aplicadas individualmente de acordo com cada tipo de uso 
do imóvel, sobre a área a regularizar.
Art. 6o - O processo de solicitação de regularização de edificações 
será constituído das seguintes etapas:
§ 1o Primeira etapa:
I - Requerimento para Regularização de Edificações, fornecidos 
pela PMRS;
II - Cópia atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipotecas, e se o requerente não for pro-
prietário, também a autorização do titular, com firma devidamente 
reconhecida;
III - Desenho técnico (arquitetônico), mostrando claramente a si-
tuação de irregularidade através de cores, pontilhados, hachuras 
etc.
§ 2o Segunda etapa:
I - Termo de Concordância e de Cumprimento das medidas com-
pensatórias e/ou de adequação da edificação;
II - Laudo técnico datado atestando a irregularidade da edificação 
contendo levantamento fotográfico e anotação de responsabili-
dade técnica (ART), específica para regularização de edificação, 
devidamente quitada;
III - Projeto arquitetônico completo do imóvel de forma a identifi-
car com fidelidade as áreas a serem regularizadas (plantas, cortes, 
fachadas, detalhes, áreas, etc) e as áreas edificadas regularmente 
(quando couber), devidamente assinadas por responsável técnico;
IV - Documento atestando a idade do imóvel ou documentos com-
probatórios, tais como: conta de luz, água, telefone, com data de 
pelo menos 03 (três) meses anteriores à publicação da presente 
Lei;
V - Atestado de aprovação de projeto junto ao corpo de bombei-
ros, quando couber;
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Revoga-se o item 3.6 do edital.

Rio do Sul, 16 de março de 2012.
SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Contrato Administrativo 517/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 517/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) SONIA REGINA POLI portador(a) do 
CPF nº 590.689.569-72, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Antonio José Poleza , 460, Bairro Brehmer, 
Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Educação 
Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvi-
das no Centro de Educação Infantil Favo de Mel I, em virtude de 
existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 07/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 

Rio do Sul, 07 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº 0130/RH
PORTARIA Nº 0130/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Se-
cretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio 
do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere 
Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 
249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período 
de 22/02/2012 a 22/03/2012, ao servidor municipal SILVIO GILZ, 
ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviço Ge-
rais Masculino, nível A.

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

Rio do Sul, 07 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Portaria Nº 0131/RH
PORTARIA Nº 0131/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Se-
cretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio 
do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere 
Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 
249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de 
Saúde no período de 27/02/2012 a 27/03/2012, concedida atra-
vés da Portaria nº 0051/RH de 02/02/2012, a servidora municipal 
INES ISABEL MULLER, ocupante do cargo de provimento efetivo 
Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, classe “A”.

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

Rio do Sul, 07 de Março de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
TAS

Edital de Alteração 02 - Edital 08/2012 FMS
Prefeitura de Rio do Sul
Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Suprimentos - Setor de Compras
EDITAL DE ALTERAÇÃO 02 CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2012 FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, Estado de Santa Cata-
rina, comunica aos interessados que fica alterado e passa a vigo-
rar com os seguintes dizeres o Edital de Licitação 08/2012 - FMS, 
permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas do edital:
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CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANA KARINA SIMAS RESENDE CHAVES
Contratado (a)

Contrato Administrativo 490/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 490/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante 
denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, 
desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) ELISANGELA PEREIRA 
MACHADO portador(a) do CPF nº 004.580.840-69, na qualidade 
de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua das Hortên-
cias, 48 , Bairro Pregresso, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato 
de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre 
si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I), com jornada 
de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Edu-
cação Infantil Déa Bornhausen, em virtude de existência de vaga 
não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 (mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 

numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 06 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

SONIA REGINA POLI
Contratado (a)

Contrato Administrativo 512/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 512/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) ANA KARINA SIMAS RESENDE 
CHAVES portador(a) do CPF nº 038.832.529-13, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Itá , 78, Bairro 
Budag, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em 
Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que 
segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 
2º, inciso IV, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível II) - Música, com 
jornada de 30 horas semanais, a serem desenvolvidas na Escola 
de Tempo Integral Arvino Walter Gaertner, para atender a progra-
mas temporários decorrentes de convênios ou acordos bilaterais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.419,09 ( mil quatrocentos e deze-
nove reais e nove centavos), mensais, devendo o valor ora pactu-
ado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais 
da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.
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Art. 2º, inciso III, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alte-
rações posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) , com 
jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro 
de Educação Infantil Danilo Lourival Schmidt, em substituição a 
Josane Ursula Heesch (em readequação).

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 (mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Secretário Municipal de Educação

IZABEL MULLER
Contratado (a)

complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ELISANGELA PEREIRA MACHADO
Contratado (a)

Contrato Administrativo 495/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 495/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) IZABEL MULLER portador(a) do 
CPF nº 651.610.849-87, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Vaticano , 940 , Bairro Barragem, Rio do 
Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporá-
rio, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
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couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS
Contratado (a)

Contrato Administrativo 497/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 497/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado 
Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e 
de outro lado o(a) Sr.(a) JORGE BATISTA DA SILVA portador(a) do 
CPF nº 168.837.059-53, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Candido Nasato , 823 , Bairro Pamplona, 
Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Física , com 
jornada de 30 horas semanais, a serem desenvolvidas na Escola 
de Tempo Integral Walter Gaertner, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.277,48 (mil duzentos e setenta e 
sete reais e quarenta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver 
reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fi-
xação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 

Contrato Administrativo 496/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 496/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) ALESSANDRA MARQUES DOS 
SANTOS portador(a) do CPF nº 022.470.340-47, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Ambrosio Simio-
ni , 275 , Bairro Santa Rita, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato 
de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre 
si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) , com 
jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro 
de Educação Daniel Maschio, em virtude de existência de vaga não 
ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 (mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
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podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

NEYZE MULLER
Contratado (a)

Contrato Administrativo 499/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 499/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado 
Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e 
de outro lado o(a) Sr.(a) GEORGIA EMANUELA COSTA portador(a) 
do CPF nº 088.137.899-20, na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua 7 de Setembro , s/n , Bairro Centro, 
Ituporanga - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) , com 
jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro 
de Educação Infantil Augusto Bosco, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 (mil duzentos e sessenta 

administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

JORGE BATISTA DA SILVA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 498/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 498/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) NEYZE MULLER portador(a) do 
CPF nº 690.297.769-00, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Emilio Ferrari , 334 , Bairro Canta Galo, 
Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 
2º, inciso IV, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor - Gestão Empresarial, 
com jornada de 20 horas semanais, a serem desenvolvidas na Es-
cola de Tempo Integral Walter Gaertner, para atender a programas 
temporários decorrentes de convênios ou acordos bilaterais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 851,65 (oitocentos e cinquenta e 
um reais e sessenta e cinco centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver 
reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fi-
xação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
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e de outro lado o(a) Sr.(a) ANTONIA ARAUJO DE LIMA portador(a) 
do CPF nº897.169.906-00, na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua Evaldir José Jasper , 124 , Bairro 
Fundo Canoas, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão 
em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o 
que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Educação In-
fantil , com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas 
no Centro de Educação Infantil Dr. Romão Trauczinski, em virtude 
de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 (mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

GEORGIA EMANUELA COSTA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 500/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 500/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
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Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

SILVANA INES WEBER PITZ
Contratado (a)

Contrato Administrativo 503/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 503/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSANGELA ESPINDOLA portador(a) 
do CPF nº 041.815.699-86, na qualidade de Contratado(a), re-
sidente e domiciliado(a) na Vila Perimbó, 108 , Bairro Perimbó, 
Ituporanga - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) , com 
jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro 
de Educação Infantil Augusto Bosco, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 (mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANTONIA ARAUJO DE LIMA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 501/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 501/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) SILVANA INES WEBER PITZ portador(a) 
do CPF nº743.367.389-04, na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua Exped. Aleandro Stedile , 127 , 
Bairro Itoupava, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão 
em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o 
que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil , 
com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Ricardo Marchi, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.419,42 (mil quatrocentos e deze-
nove reais e quarenta e dois centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver 
reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fi-
xação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
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Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

MILEIDE MARIAN
Contratado (a)

Contrato Administrativo 505/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 505/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) JUCELIR ELIANE BATISTA, portador(a) 
do CPF nº 006.038.769-60 na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua Arthur Nardelli, 72, Bairro Bela Vista 
- Rio do Oeste SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ROSANGELA ESPINDOLA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 504/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 504/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) MILEIDE MARIAN portador(a) do CPF 
nº 058.917.629-35, na qualidade de Contratado(a), residente e 
domiciliado(a) na Rua Presidente Nereu Ramos, 1440 , Bairro Cen-
tro, Ituporanga - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso VII, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor (nível II) - Anos 
Iniciais, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvol-
vidas no Centro de Educação Aníbal de Barba, em substituição 
a Ana Claudia Demarch Franceschi designada para ocupar cargo 
comissionado.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.892,12 ( mil oitocentos e noventa 
e dois reais e doze centavos), mensais, devendo o valor ora pac-
tuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais 
da educação.
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Sul SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, 
tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Enfermeira, com jornada de 
40 horas semanais, a serem desenvolvidas na Secretaria Municipal 
de Saúde para atuar no ESF (Estratégia de Saúde da Família), em 
virtude de existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 3.041,28 (três mil, quarenta e um 
reais e vinte e oito centavos) mensais, devendo o valor ora pactu-
ado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, 
suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Prefeito Municipal

DIANA FERRARI
Contratado (a)

Contrato Administrativo 506/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 506/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) DIANA FERRARI, portador(a) do 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Enfermeira, com jornada de 
40 horas semanais, a serem desenvolvidas na Secretaria Municipal 
de Saúde para atuar no ESF (Estratégia de Saúde da Família), em 
virtude de existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 3.041,28 (três mil, quarenta e um 
reais e vinte e oito centavos) mensais, devendo o valor ora pactu-
ado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, 
suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

JUCELIR ELIANE BATISTA
Prefeito Municipal
Contratado (a)

Contrato Administrativo 506/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 506/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) DIANA FERRARI, portador(a) do 
CPF nº 053.839.929-52 na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Ana Neri, 683, Bairro Santana - Rio do 
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Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e 
de outro lado o(a) Sr.(a) REGIANE BORGES, portador(a) do CPF 
nº 946.794.289-53 na qualidade de Contratado(a), residente e 
domiciliado(a) na Rua São José, 41, Bairro Santana - Rio do Sul 
SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, ten-
do as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Enfermeira, com jornada de 
40 horas semanais, a serem desenvolvidas na Secretaria Municipal 
de Saúde para atuar no ESF (Estratégia de Saúde da Família), em 
virtude de existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 3.041,28 (três mil, quarenta e um 
reais e vinte e oito centavos) mensais, devendo o valor ora pactu-
ado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, 
suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Prefeito Municipal

REGIANE BORGES
Contratado (a)

CPF nº 053.839.929-52 na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Ana Neri, 683, Bairro Santana - Rio do 
Sul SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, 
tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Enfermeira, com jornada de 
40 horas semanais, a serem desenvolvidas na Secretaria Municipal 
de Saúde para atuar no ESF (Estratégia de Saúde da Família), em 
virtude de existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 3.041,28 (três mil, quarenta e um 
reais e vinte e oito centavos) mensais, devendo o valor ora pactu-
ado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, 
suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Prefeito Municipal

DIANA FERRARI
Contratado (a)

Contrato Administrativo 507/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 507/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado 
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Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

FABIO REZENDE
Contratado (a)

Contrato Administrativo 509/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 509/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) GISLAINE SCHWAMBACH portador(a) 
do CPF nº 936.760.009-78, na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua Bento Ferreira, 155 , Bairro Ialisco, 
Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor, com jornada de 
40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educação 
Infantil Danilo Lourival Schmidt, em virtude de existência de vaga 
não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.419,42 (mil quatrocentos e deze-
nove reais e quarenta e dois centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver 
reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fi-
xação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 

Contrato Administrativo 508/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 508/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) FABIO REZENDE portador(a) do 
CPF nº 936.760.009-78, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Estrada João Ledra, 542 , Bairro Taboão, Rio 
do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Tempo-
rário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor (nível III) - Artes 
, com jornada de 30 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, em virtude de 
existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.560,97 (mil quinhentos e sessen-
ta reais e noventa e sete centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver 
reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fi-
xação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
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podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

KÁTIA DE LIMA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 511/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 511/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante 
denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, 
desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) FABIOLA ALMEIDA DOS 
SANTOS portador(a) do CPF nº 040.805.686-06, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Anildo de Olivei-
ra, 207, Bairro Canoas, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de 
Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si 
acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I), com jornada 
de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Edu-
cação Infantil Déa Bornhausen em virtude de existência de vaga 
não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 

Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

GISLAINE SCHWAMBACH
Contratado (a)

Contrato Administrativo 510/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 510/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) KÁTIA DE LIMA portador(a) do 
CPF nº 010.605.369-86, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Loc. De Bracatinga, s/n , Bairro Bragatinga, 
Trombudo Central - SC, celebram o Contrato de Admissão em Ca-
ráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que 
segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I), com jornada 
de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educa-
ção Infantil Pref. Danilo Lourival Schmidt, em virtude de existência 
de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
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Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e 
de outro lado o(a) Sr.(a) ZILMA SILVEIRA RAMOS portador(a) do 
CPF nº 506.259.779-04, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Osvaldo cruz, 130, Bairro Sumaré, Rio do 
Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporá-
rio, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alte-
rações posteriores, prestará serviços de Professor (nível I), com 
jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro 
de Educação Infantil Ruth Schoreder Ohf, em virtude de existência 
de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 02/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 02/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

FABIOLA ALMEIDA DOS SANTOS
Contratado (a)

Contrato Administrativo 513/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 513/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado 
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a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 05 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

EDNA SOARES GUTZ
Contratado (a)

Contrato Administrativo 515/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 515/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante 
denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, 
desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) SIDELMA SIMÃO ARCENO 
KIEPER portador(a) do CPF nº 036.645.999-69, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Esp. Aleandro 
Stedile , s/n, Bairro - Itoupava, Rio do Sul - SC, celebram o Con-
trato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes 
entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso III, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alte-
rações posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Edu-
cação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, suprindo as 
necessidades de substituição aos afastamentos de professores 
decorrentes das licenças de concessão obrigatória, durante o ano 
letivo de 2012. O contratado ficará à disposição da Secretaria Mu-
nicipal de Educação que definirá local de trabalho, de acordo com 
as necessidade surgidas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 01/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Rio do Sul (SC), 01 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ZILMA SILVEIRA RAMOS
Contratado (a)

Contrato Administrativo 514/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 514/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) EDNA SOARES GUTZ portador(a) do 
CPF nº 028.172.109-21, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Geremias Medeiros, 58, Bairro Taboão, 
Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Educação In-
fantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas 
no Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente, em virtude de 
existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 05/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 270

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 07/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 06 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

SOLANGE APARECIDA LAGUNA DA SILVA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 518/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 518/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) ANDREIA SILVEIRA portador(a) do CPF 
nº 006.498.789-22, na qualidade de Contratado(a), residente e 
domiciliado(a) na Rua Planalto , 92, Bairro Boa Vista, Rio do Sul 
- SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, 

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 05 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

SIDELMA SIMÃO ARCENO KIEPER
Contratado (a)

Contrato Administrativo 516/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 516/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário 
Municipal de Administração, com delegação de competência pre-
visto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante deno-
minado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta 
cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) SOLANGE APARECIDA LAGUNA 
DA SILVA portador(a) do CPF nº 717.322.509-44, na qualidade 
de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Sofia Kopp 
, 245, Bairro Barragem, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de 
Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si 
acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Educação 
Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvi-
das no Centro de Educação Infantil Ilse Soldatelli, em virtude de 
existência de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 271

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

Contrato Administrativo 519/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 519/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSEMARI VARGAS portador(a) do CPF 
nº 020.219.229-60, na qualidade de Contratado(a), residente e 
domiciliado(a) no Beco Major Vieira , 21, Bairro Canta Galo, Rio do 
Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporá-
rio, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Educação In-
fantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas 
no Centro de Educação Infantil Dr. Romão Trauczynski, em virtude 
de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 05/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 

tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 
2º, inciso VII, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Educação 
Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvi-
das no Centro de Educação Infantil Canta Galo, em substituição 
a Simone Rosires Barbeta Thiede designado para ocupar cargo 
comissionado.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 07/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 06 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ANDREIA SILVEIRA
Contratado (a)
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Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 06 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

BIANCA JANINE SCOZ
Contratado (a)

Contrato Administrativo 520/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 520/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) BIANCA JANINE SCOZ portador(a) do 
CPF nº 026.986.829-14, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Justino de Oliveira , S/N, Bairro Centro, 
Lontras - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Tem-
porário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infan-
til, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Infantil Cobras, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.703,30 ( mil setecentos e três re-
ais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, 
ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, 
o percentual determinado para a categoria dos profissionais da 
educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 07/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 

Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 06 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ROSEMARI VARGAS
Contratado (a)

Contrato Administrativo 520/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 520/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) BIANCA JANINE SCOZ portador(a) do 
CPF nº 026.986.829-14, na qualidade de Contratado(a), residente 
e domiciliado(a) na Rua Justino de Oliveira , S/N, Bairro Centro, 
Lontras - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Tem-
porário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infan-
til, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Infantil Cobras, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.703,30 ( mil setecentos e três re-
ais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, 
ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, 
o percentual determinado para a categoria dos profissionais da 
educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 07/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
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reais e oitenta e três centavos) mensais, devendo o valor ora pac-
tuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais 
da educação.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 08/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 07 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

RÚBIA PEREIRA ROSSETTI
Contratado (a)

Contrato Administrativo 522/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 522/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravan-
te denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 
1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) CAMILA APARECIDA 
BUENO portador(a) do CPF nº 075.645.839-08, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Leopoldo Kurth 
, 845, Bairro Rainha, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de 
Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si 
acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Educação In-
fantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas 

3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 06 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

BIANCA JANINE SCOZ
Contratado (a)

Contrato Administrativo 521/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 521/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008 , doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) RÚBIA PEREIRA ROSSETTI portador(a) 
do CPF nº 056.357.869-60 na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, S/N 
Bairro Valada São Paulo, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de 
Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si 
acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
FEMININO, com jornada de 40 horas semanais, a serem desen-
volvidas no Centro de Infantil Cobras, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 675.83 (seiscentos e setenta e cinco 
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Contrato Administrativo 523/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 523/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante 
denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, 
desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIARA DANIELI SCHIO-
CHETT portador(a) do CPF nº 050.858.669-08, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Sete de Setem-
bro, 1490, Bairro Centro, Rio do Oeste - SC, celebram o Contrato 
de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre 
si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infan-
til, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Infantil Aquarela, em virtude de existência de 
vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.703,30 ( mil setecentos e três re-
ais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, 
ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, 
o percentual determinado para a categoria dos profissionais da 
educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 08/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 

no Centro de Educação Ricardo Marchi, em virtude de existência 
de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.261,38 ( mil duzentos e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que hou-
ver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na 
fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 08/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 07 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

CAMILA APARECIDA BUENO
Contratado (a)
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contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 08 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

JESSICA DEMETRIO MARTINS
Contratado (a)

Contrato Administrativo 525/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 525/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) ALESSANDRA DE SOUZA portador(a) do 
CPF nº 070.322.879-05, na qualidade de Contratado(a), residen-
te e domiciliado(a) na Rua Expedicionário Leopoldo Venturi, 286, 
Bairro Centro Agronômica - SC, celebram o Contrato de Admissão 
em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o 
que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infan-
til, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Infantil Ilse Soldatelli , em virtude de existên-
cia de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.703,30 ( mil setecentos e três re-
ais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, 
ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, 
o percentual determinado para a categoria dos profissionais da 
educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 08 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

JULIARA DANIELI SCHIOCHETT
Contratado (a)

Contrato Administrativo 524/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 524/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravan-
te denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 
1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) JESSICA DEMETRIO 
MARTINS portador(a) do CPF nº 078.803.269-01, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Trav. Valmor Aristides 
Machado , 64, Bairro Boa Vista, Rio do Sul - SC, celebram o Con-
trato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes 
entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação In-
fantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas 
no Centro de Educação Infantil Pref. Danilo Lourival Schmidt, em 
virtude de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.703,30 ( mil setecentos e três re-
ais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, 
ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, 
o percentual determinado para a categoria dos profissionais da 
educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 09/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
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CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.703,30 ( mil setecentos e três re-
ais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, 
ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, 
o percentual determinado para a categoria dos profissionais da 
educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 12/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 09 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

NACA CLAUDINO DOS SANTOS
Contratado (a)

Contrato Administrativo 527/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 527/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 12/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 09 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

ALESSANDRA DE SOUZA
Contratado (a)

Contrato Administrativo 526/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 526/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante 
denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, 
desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) NACA CLAUDINO DOS 
SANTOS portador(a) do CPF nº 056.369.549-80, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Decio Giovane 
Schlatter , 194, Bairro Barragem Rio do Sul- SC, celebram o Con-
trato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes 
entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação In-
fantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas 
no Centro de Educação Infantil Egídeo Dalmarco, em virtude de 
existência de vaga não ocupada em concurso.
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Contrato Administrativo 528/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 528/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretá-
rio Municipal de Administração, com delegação de competência 
previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante 
denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, 
desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) CAROLINE GONÇALVES 
BOGO portador(a) do CPF nº 010.097.429-57, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Willy Schroeder, 
2459, Bairro Centro, Lontras- SC, celebram o Contrato de Admis-
são em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acerta-
do o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infan-
til, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Infantil Cantinho de Amor I, em virtude de 
existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.703,30 ( mil setecentos e três re-
ais e trinta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, 
ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, 
o percentual determinado para a categoria dos profissionais da 
educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 14/03/2012 e encerrando-se em 13/06/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 

no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008 , doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) CORINA CAETANO ALVES portador(a) 
do CPF nº 851.055.979-15 na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua Sebastião dos Santos, 39 Bairro 
Barra do Trombudo, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Ad-
missão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acer-
tado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
FEMININO, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvol-
vidas no Centro de Infantil Ilse Soldatelli, em virtude de existência 
de vaga não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 675.83 (seiscentos e setenta e cinco 
reais e oitenta e três centavos) mensais, devendo o valor ora pac-
tuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais 
da educação.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 12/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 12 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

CORINA CAETANO ALVES
Contratado (a)
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administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 12 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

JOSIANE VANESSA SATURNO
Contratado (a)

Contrato Administrativo 530/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 530/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denomina-
do Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade 
e de outro lado o(a) Sr.(a) NOELI MARIA FINARDI FLORIANI DOS 
SANTOS portador(a) do CPF nº 559.930.019-68, na qualidade de 
Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Angelo Marques 
Vieira, 191, Bairro Progresso, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato 
de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre 
si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações 
posteriores, prestará serviços de Professor (nível I) - Anos Iniciais, 
com jornada de 20 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Daniel Maschio, em virtude de existência de 
vagas não ocupada em concurso público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 630,69 (seiscentos e trinta reais e 
sessenta e nove centavos), mensais, devendo o valor ora pactu-
ado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste 
aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do 
valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais 
da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo 

couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 09 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

CAROLINE GONÇALVES BOGO
Contratado (a)

Contrato Administrativo 529/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 529/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRI-
GO ANTONIO F. F. S. MORATELLI , na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Administração, com delegação de competência previsto 
no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado 
Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e 
de outro lado o(a) Sr.(a) JOSIANE VANESSA SATURNO portador(a) 
do CPF nº821.646.229-87, na qualidade de Contratado(a), resi-
dente e domiciliado(a) na Rua Princesa Isabel, 631, Bairro Canoas, 
Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter 
Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no 
Art. 2º, inciso III, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e altera-
ções posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infan-
til, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no 
Centro de Educação Ulrich Hübsch, em substituição a Maria Roseli 
dos Santos (em readequação).

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) 
receberá a importância de R$ 1.419,42 (mil quatrocentos e deze-
nove reais e quarenta e dois centavos), mensais, devendo o valor 
ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver 
reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fi-
xação do valor, o percentual determinado para a categoria dos 
profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei 
complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância 
mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento 
inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é 
admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação 
do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determina-
do, tendo início em 13/03/2012 e encerrando-se em 31/05/2012, 
podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº . 
3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, des-
de que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam 
contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 279

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

participar da aquisição de Gêneros Da Agricultura Familiar, para 
o exercício de 2012, conforme Decreto Municipal n° 0017/2012 e 
autorização do Sr. Prefeito Municipal, e condições estabelecidas no 
respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao 
Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 13:30h às 
17:00 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, 
mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o nú-
mero de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou 
por via eletrônica no site municipal: www.saltoveloso.sc.gov.br. O 
recebimento e abertura dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMEN-
TAÇÃO”, dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço 
indicado acima, às 14:00h do dia 02 de Abril de 2012, tendo início 
pela abertura dos envelopes “PROPOSTA”. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário 
de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 15 de março de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

São Bento do Sul

Prefeitura

Homologação Processo Seletivo - Edital 004/2012
RESULTADO
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEM´POR[ÁRIA
EDITAL Nº 004/2012

O Prefeito de São Bento do Sul, homologa e torna público a lista 
de candidatos classificados no Processo Seletivo de Contratação 
Temporária Edital n.º 004/2012.

Informa ainda que conforme dispõe o Edital, o prazo para recursos 
será de dois dias úteis a partir da publicação.

Classificação Nome Cargo
1º Valdecir Galvan Auxiliar de Operações
2º Adriano Ribeiro Auxiliar de Operações
3º Darci Rodrigues Auxiliar de Operações
4º Artur Schmid Auxiliar de Operações
5º Daniel Elias Huttel Auxiliar de Operações
6º Jesus Izair Kossa Auxiliar de Operações

7º
Pedro Ferreira dos San-
tos Filho

Auxiliar de Operações

8º Clair Mioranza Auxiliar de Operações
9º Vilmar Juares Tavares Auxiliar de Operações
10º Sandro Luiz Alves Auxiliar de Operações

11º
Antonio Adilson de 
Oliveira

Auxiliar de Operações

12º
Mairon Camargo dos 
Santos

Auxiliar de Operações

13º Roberto Ludwinski Auxiliar de Operações

14º
Romário Afonso Lu-
dwinski

Auxiliar de Operações

15º Sergio Machado Nunes Auxiliar de Operações

São Bento do Sul, 16 de março de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

determinado, tendo início em 14/03/2012 e encerrando-se em 
13/06/2012, podendo ser aditivado desde que em conformidade 
com a lei nº . 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações 
posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o ter-
mo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes 
ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em de-
corrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao 
vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do 
presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente 
contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência 
administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância 
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

CLAÚSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante inicia-
tiva do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do 
Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, 
numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade 
do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na 
Lei n° 3.796, de 26 de junho
de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que 
couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul 
(SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E 
por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 13 de março de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

NOELI MARIA FINARDI FLORIANI DOS SANTOS
Contratado (a)

Salto Veloso

Prefeitura

Edital de Licitação 1ª Chamada Pública - Gêneros da 
Agricultura Familiar
MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO
EDITAL DE LICITAÇÃO
1ª CHAMADA PÚBLICA -
GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0034/2012

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em 
Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e suas 
alterações, realizará Licitação Pública de Chamada Pública, menor 
preço Global, que visa a Chamada Pública Dos interessados em 
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RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
no período de 20/03/2012 a 31/08/2012, à servidora MARINES 
BECKER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente 
Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme 
perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Muni-
cipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afasta-
mento, referente ao período 05/03/2012 a 19/03/2012, compete 
ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 20/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 097/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 097/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
no período de 23/03/2012 a 08/04/2012, à servidora LENI LIRES 
DREVEK DAL BO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da 
Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afasta-
mento, referente ao período 08/03/2012 a 22/03/2012, compete 
ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 23/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 098/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 098/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no 
período de 22/03/2012 a 26/03/2012, à servidora MARIA BERNA-
DETE ALVES DA COSTA FRANCA, ocupante do cargo de provimen-
to efetivo de Professor (Área de Atuação 1), lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme perícia médica e de acordo com o 
art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afasta-
mento, referente ao período 07/03/2012 a 21/03/2012, compete 
ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 22/03/2012.

iPresBs

Portaria IPRESBS Nº 092/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 092/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no 
período de 16/03/2012 a 30/09/2012, à servidora DORACI DOS 
PRAZERES COSTA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, con-
forme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei 
Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afasta-
mento, referente ao período 01/03/2012 a 15/03/2012, compete 
ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 16/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 093/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 093/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
no período de 11/03/2012 a 16/03/2012, à servidora GISLAINE 
APARECIDA OLIVEIRA ZANIN, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor Especialista em Educação (Área de Atuação 
3), lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia 
médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 
1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afasta-
mento, referente ao período 25/02/2012 a 10/03/2012, compete 
ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 11/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 094/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 094/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,
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e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 01/03/2012 a 28/07/2012, concedido à servidora 
DORALICE MROSKOWSKI DE SOUZA, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Administração, através da Portaria IPRESBS nº. 096/2010, 
conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da 
Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 086/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 086/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 03/03/2012 a 14/03/2012, concedido à servido-
ra REGINA KOFFKE FERREIRA DE LIMA, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Oficial Administrativo, lotada na Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através 
da Portaria IPRESBS nº. 041/2012, conforme perícia médica e de 
acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 
24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 03/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 087/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 087/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 05/03/2012 a 02/06/2012, concedido à servido-
ra MARIA FATIMA LINZMEYER, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Operações, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 023/2012, conforme 
perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Muni-
cipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 05/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 099/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 099/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, em 
decorrência de acidente de trabalho, no período de 20/03/2012 a 
26/03/2012, à servidora ANISIA RUDNICK RIBEIRO, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de 
acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 
24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afasta-
mento, referente ao período 05/03/2012 a 19/03/2012, compete 
ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 20/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 100/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 100/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no 
período de 20/03/2012 a 18/04/2012, ao servidor ARNALDO ME-
DEIROS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 
(Área de Atuação 2), lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da 
Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afasta-
mento, referente ao período 05/03/2012 a 19/03/2012, compete 
ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 20/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 085/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 085/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
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produzindo efeitos a partir de 01/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 091/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 091/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 01/03/2012 a 30/06/2012, concedido ao servidor 
ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Pedreiro, lotado no Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto, através da Portaria IPRESBS nº. 047/2010, con-
forme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei 
Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 095/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 095/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 10/03/2012 a 08/04/2012, concedido à servidora 
ROSANI DE FÁTIMA MENDES DE OURIQUES, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Instrutor de Atividades Artesanais, lotada 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Portaria 
IPRESBS nº. 051/2012, conforme perícia médica e de acordo com 
o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 10/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 096/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 096/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 01/03/2012 a 10/05/2012, concedido à servidora 

Portaria IPRESBS Nº. 088/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 088/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 10/03/2012 a 22/03/2012, concedido à servido-
ra CAROLINA DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, através da Portaria IPRESBS nº. 038/2012, con-
forme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei 
Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 10/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 089/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 089/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 10/03/2012 a 30/09/2012, concedido ao servidor 
ODENIR SEBASTIÃO CARVALHO, ocupante do cargo de provimen-
to efetivo de Fiscal em Vigilância em Saúde, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, através da Portaria IPRESBS nº. 363/2011. 
Benefício concedido por Ofício de acordo com o art. 40 e seguintes 
da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 10/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 090/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 090/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 01/03/2012 a 22/03/2012, concedido à servidora 
PATRICIA MEIRA BEGE, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Instrutor de Recriança, lotada na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, através da Portaria IPRESBS nº. 572/2009, conforme 
perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Muni-
cipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
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uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁ-
RIA, em decorrência de acidente de trabalho, pelo período de 
10/03/2012 a 18/03/2012, concedido ao servidor NATALIO RO-
DRIGUES DE ALMEIDA, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Auxiliar de Operações, lotado na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, através da Portaria IPRESBS nº. 047/2012, 
conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da 
Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 10/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

samae

Pregão 16/2012
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 16/2012. O Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul-SC, torna público que às 
09:30h do dia 02/04/2012 realizará em sua sede, abertura de lici-
tação na modalidade pregão, do Tipo Menor Preço Por item, para: 
AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM. O texto integral do Edital e maior 
esclarecimento poderão ser obtidos na sede do SAMAE, na Rua 
Marechal Floriano, 214 - Centro, São Bento do Sul-SC, ou solicita-
do via Internet (www.samaesbs.sc.gov.br).

CLAUDETE STAWNY 
Pregoeira

São Lourenço do Oeste

Prefeitura

Decreto Nº 4.387, de 16 de Março de 2012.
DECRETO Nº 4.387, DE 16 DE MARÇO DE 2012.
Designa membros para comporem o Núcleo Gestor do Plano Di-
retor Participativo de São Lourenço do Oeste/SC, e dá outras pro-
vidências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO ESTE, Estado de San-
ta Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 55, VII, da Lei Orgânica do Município e, com base no artigo 
11, V, alínea “b” combinado com o artigo 129 da mesma lei, e 
ainda, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 1.664, de 22 de maio 
de 2007,

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os membros, a seguir relacionados, para 
comporem o NÚCLEO GESTOR do processo de elaboração do Pla-
no Diretor Participativo de São Lourenço do Oeste/SC:
I - representantes dos setores organizados da sociedade:
a) Movimentos sociais e populares:
1. Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro: Jair Lovison, ti-
tular;
2. Associação de Moradores do Bairro São Francisco: Osvaldo 

GEOMARA SCHOEFFEL SPERB, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Biblioteca, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 287/2011, conforme 
perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Muni-
cipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 101/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 101/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 01/03/2012 a 29/04/2012, concedido à servidora 
REINALDA LISBOA DA SILVA VARELA, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 268/2009, 
conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da 
Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 102/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 102/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 
e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, 
pelo período de 10/03/2012 a 16/03/2012, concedido à servidora 
VERA LUCI ENGEL RIBEIRO, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 355/2010, conforme 
perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Muni-
cipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 10/03/2012.

São Bento do Sul, 15/03/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 103/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 103/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no 
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titular;
2. SENAI de São Lourenço do Oeste: Claudia Medeiros, suplente.

k) Representação dos conselhos profissionais:
1. OAB/SC, subseção de São Lourenço do Oeste: Gilberto Schia-
vini, titular;
2. CREA-SC: Fernando Pressotto, suplente.

l) Setores representativos das concessionárias de serviços públi-
cos:
1. CASAN: Elias Buffon, titular.

II - representantes do Poder Público:
a) Gestores e Órgãos Públicos do Executivo Municipal:
1. Governo Municipal: Márcio Nierotka, suplente;
2. Governo Municipal: Angela Maria Puerari, titular;
3. Governo Municipal: Karla Pedrassani, titular.

b) Poder Legislativo Municipal:
1. Câmara de Vereadores: Aldo Luiz Pan, titular;
2. Câmara de Vereadores: Adilson Perazoli, suplente;
3. Câmara de Vereadores: Walmor José Pederssetti, titular;
4. Câmara de Vereadores: Idalino Bampi, suplente.

c) Gestores e Órgãos Públicos do Executivo Federal:
1. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina - EPAGRI: Nelson Tkenobu Hayachi, titular.

d) Corpo de Bombeiros:
1. Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste: Edson Favero, 
titular.

e) Polícia:
1. Companhia da Polícia Militar: Jefferson Vieira, titular;
2. Delegacia Regional: Carlos Augusto de Andrade Morbini, titular;
3. Conselho de Segurança - CONSEG: Sandra Sueli Schmitt, su-
plente.

Art. 2º Ficam os senhores Norival João Cenci, Ângela Maria Puerari 
e Karla Pedrassani nomeados Coordenadores do Núcleo Gestor.

Art. 3º Por se tratar de serviços de relevância ao Município, os 
membros pertencentes ao Núcleo Gestor não receberão qualquer 
tipo de remuneração.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 16 de março de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 42/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO 
SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará Sessão de Licitação no dia 30/03/2012, às 15:00 
horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Ca-
xias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
42/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2012 - OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (UM TRATOR AGRÍCOLA) PARA 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DE “AUMENTO DE META” DO CONTRA-
TO DE REPASSE Nº 766813/2011, FIRMADO ENTRE O MINISTÉ-
RIO DA AGRICULTURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MUNICÍPIO 
DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. Informações licitacoes@saolou-
renco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Milan, titular;
3. Associação de Moradores do Bairro Perpétuo Socorro: Augusti-
nho Basso, titular;
4. Associação de Moradores do Bairro Progresso: Ivanor Silvestrin, 
suplente;
5. Distrito de São Roque: Ademir Dalla Corte, titular;
6. Distrito de Presidente Juscelino: Dácio Miguel Franz, titular;
7. Distrito de Presidente Juscelino: Valdir Ferreira, suplente;
8. Distrito de Frederico Wastner: Pompilho Padilha dos Anjos, ti-
tular;
9. Distrito de Frederico Wastner: Ceno José Baumbach, suplente;

b) Associação Civil:
1. Lions Clube: Maria Inês Lazaron, titular;
2. Lions Clube: Costa, suplente;
3. Associação Lourenciana dos Artesãos: Onira Luiza dos Santos, 
titular;
4. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE: Italino 
Scariot, titular;
5. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE: Maria 
Neusa Pieta Peruzzo, suplente.

c) Entidades empresariais e/ou patronais:
1. Associação Com. e Ind. de São Lourenço - ACISLO: João Bosco 
Sutilli, titular;
2. Associação Com. e Ind. de São Lourenço - ACISLO: Juraci Ar-
noldo, suplente;
3. Câmara de Dirigentes Logistas: Sestilho Techio, titular;
4. Câmara de Dirigentes Logistas: Maria E. Alves de Deus, suplen-
te;
5. Sindicato dos Produtores Rurais: Milton Murakami, titular.

d) Entidades de trabalhadores:
1. Sindicato dos Servidores Municipais: Wander Gobbi, titular;
2. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Lourenço do Oeste e 
Novo Horizonte: Érico Ecker, titular;
3. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista de São Lou-
renço do Oeste: Jaqueline Aparecida Tonial, suplente.

e) Cooperativas/movimentos cooperativistas:
1. SICOOB - Noroeste: Artêmio José Flack, titular;
2. Cooperativa Agropecuária de SLO: Valentim Casagrande de Ma-
cedo, suplente.

f) Setores representativos das Igrejas e organizações religiosas:
1. Capela São Brás: Jair Pires, titular;
2. Capela São Brás: Agenor Salvador, suplente;
3. Capela Santa Catarina: Gelson Suzin, titular;
4. Igreja Católica Apostólica Romana: Alcides Lorenzon, titular;
5. Igreja Católica Apostólica Romana: Dorli Bessegatto, suplente.

g) Escolas:
1. Rede Municipal de Ensino: Lúcia Lazarin Milkevick, titular;
2. Rede Municipal de Ensino: Loiva Bernardete Mahler Barbosa, 
suplente;
3. Rede Particular de Ensino: Edevino Baldo, titular;
4. Rede Particular de Ensino: Jussara Echer, titular.

h) Organizações não governamentais - ONG’s e organizações da 
sociedade civil de interesse público:
1. OSCIP - Água Limpa: Giovani Echer, titular.

i) Setores representativos dos meios de comunicação:
1. Jornal Destaque Regional: Felipe Alípio, titular;
2. Rádio Viva FM: Valdecir Esperanza, suplente.

j) Entidades acadêmicas, de pesquisa e extensão (universidades, 
faculdades e centros de ensino superior):
1. UNOCHAPECÓ de São Lourenço do Oeste: Norival João Cenci, 
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São Pedro de Alcântara/SC, 15 de Março de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Contrato de Locação N.º 017/2012
CONTRATO DE LOCAÇÃO n.º 017/2012

Contrato de Locação que entre si celebram, de um lado o MUNI-
CÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, 
com endereço na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato re-
presentada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ernei José Stähelin, 
doravante denominado simplesmente de PREFEITURA, e de outro 
lado AYMORÉ RECREATIVO FUTEBOL CLUBE, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.533.653/0001-
35, com sede na Rua João Leopoldo Reitz, s/n, Centro, São Pedro 
de Alcântara/SC - CEP: 88125-000, doravante denominado sim-
plesmente CONTRATADO, mediante sujeição mútua às normas 
constantes da Lei n.º 8.666/1993, da Lei n.º 8.245/1991 e às 
seguintes cláusulas:

As partes acima qualificadas celebram o presente contrato de lo-
cação através dos termos e cláusulas seguintes, tendo em vista 
a dispensa de licitação contida no inciso X, do art. 24, da Lei n.º 
8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1- O objeto do presente contrato é a locação, para uso dos alu-
nos da Escolinha de Futebol de São Pedro de Alcântara, das de-
pendências e do Campo de Futebol do CONTRATADO, localizado 
na Rua João Leopoldo Reitz, s/n, Centro, neste Município.
1.2- A utilização, por parte da PREFEITURA, do objeto deste ins-
trumento, dar-se-á semanalmente, nas terças e quintas-feiras, das 
8:30h. às 10:30h. e das 14:30h. às 16:30h, podendo ser utilizado 
em dias diversos dos previstos mediante autorização do CONTRA-
TADO.
1.3- Havendo chuvas torrenciais nos dias previstos no item 1.2, o 
CONTRATADO, obriga-se a disponibilizar outro dia para utilização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA LOCAÇÃO
2.1- O término desta locação dar-se-á no dia 14 de dezembro de 
2012, sendo improrrogável este prazo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS:
3.1- O preço a ser pago pela execução total do objeto deste con-
trato de locação é de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinqüenta 
reais), não podendo sofrer reajuste de forma alguma.
3.2- O pagamento parcelado do valor acima descrito dar-se-á 
mensalmente em 09 (nove) parcelas, todo dia 14 de cada mês ou 
no próximo dia útil posterior.
CLÁUSULA QUARTA - DESPESAS E RECURSOS:
4.1- A despesa deste contrato correrá por conta do orçamento 
da PREFEITURA, com os recursos previstos no orçamento fiscal 
vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO:
5.1- No ato da liquidação da despesa, oriunda deste contrato, a 
PREFEITURA, pelo seu serviço de contabilidade, comunicará aos 
órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da 
União e do Estado, as características e os valores pagos ao CON-
TRATADO.

CLÁUSULA SEXTA - DA VISTORIA:
6.1- A PREFEITURA declara ter vistoriado o imóvel, objeto desta 
locação, considerando-o útil ao fim a que se destina a locação, 
bem como apto a firmar este contrato nos termos do inciso X, do 
art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, uma vez que as necessidades de 
instalação e localização do imóvel coincidem com as necessidades 

São Pedro de Alcântara

Prefeitura

Errata do Edital de Licitação: Pregão Presencial 
14.2012
ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL 14.2012
CONSIDERANDO o equívoco publicado Anexo do Edital 14/2012 
Cujo objeto é A aquisi-ção parcelada e estimada de bica corrida 
para o ano vigente.
Art 1º- Onde Consta: Referência do Anexo I do Edital, na qual 
constava a bica corrida por M³, Passa-se a Constar por Toneladas.
Art 2º A data de Recebimento dos envelopes das propostas pror-
roga-se para o dia 30 de março de 2012 ás 09:00h e a abertura da 
sessão para etapa de lances juntamente com o recebimento dos 
envelopes de Habilitação para o mesmo dia e horário. Art 3º - Os 
demais itens permanecem inalte-rados, revogando-se aquilo que 
for conflitante com esta errata. Art. 4.º- Publique-se, registre-se, 
cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 15 de Março de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Errata do Edital de Licitação: Processo Dispensa Nº 
17/2012
ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO:
PROCESSO DISPENSA Nº 17/2012
CONSIDERANDO o equívoco publicado Objeto do Edital 17/2012 -
.Art 1º- Onde se lê Construção de uma Ponte no Rio Forquilhas, 
neste Município. No valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhen-
tos reais); e Reforma de um mata burro no acervo a Servi-dão 
Trierweiller no Centro deste Município, no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais)
Leia-se: Construção de uma Ponte no Rio Forquilhas, neste Muni-
cípio. No valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); e 
Construção de um mata burro no acervo a Servi-dão Trierweiller 
no Centro deste Município, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
Os demais itens permanecem inalterados, revogando-se aquilo 
que for conflitante com esta errata. Art. 2.º- Publique-se, registre-
se, cumpra-se. 

São Pedro de Alcântara/SC, 15 de Março de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Errata do Edital de Licitação: Processo Dispensa Nº 
17/2012
ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO:
PROCESSO DISPENSA Nº 17/2012

CONSIDERANDO o equívoco publicado Objeto do Edital 17/2012 -
.Art 1º- Onde se lê Construção de uma Ponte no Rio Forquilhas, 
neste Município. No valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhen-
tos reais); e Reforma de um mata burro no acervo a Servi-dão 
Trierweiller no Centro deste Município, no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais)
Leia-se: Construção de uma Ponte no Rio Forquilhas, neste Muni-
cípio. No valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); e 
Construção de um mata burro no acervo a Servi-dão Trierweiller 
no Centro deste Município, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
Os demais itens permanecem inalterados, revogando-se aquilo 
que for conflitante com esta errata. Art. 2.º- Publique-se, registre-
se, cumpra-se. 
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9.2.2- Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos enumerados nos in-
cisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
9.3- Não terá direito a PREFEITURA à indenização por quaisquer 
benfeitorias realizadas no imóvel sem o prévio consentimento do 
CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
10- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificati-
vas:
10.1- Por acordo das partes:
10.1.1- Quando conveniente à substituição da garantia de execu-
ção.
10.1.2- Quando necessário à modificação do regime de execução 
do seu objeto, em face da verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originais.
10.1.3- Pela imposição de quaisquer tributos ou encargos legais 
criados posteriormente e que onerem sobremaneira a execução 
do objeto, bem como a superveniência de disposições legais, 
quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados.
10.1.3.1- Em ocorrendo quaisquer das situações descritas no item 
supra, poderão as partes, por mútuo acordo, revisar este contrato 
para mais ou para menos, conforme o caso e a conveniência da 
Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
11.1- O presente contrato poderá ser rescindindo:
11.1.1- De forma amigável, por acordo entre as partes e reduzido 
a termo, desde que haja, com antecedência de 05 (cinco) dias, au-
torização escrita e fundamentada, assinada pelo Prefeito Municipal 
em fundamento da conveniência pública.
11.1.2- Por ato fundamentado e unilateral da PREFEITURA, desde 
que na ocorrência, independentemente, de qualquer das seguin-
tes condicionantes:
11.1.2.1- O não cumprimento e/ou o cumprimento irregular, pelo 
CONTRATADO, de qualquer das cláusulas contratuais.
11.1.2.2- O cometimento, por parte do CONTRATADO, de quais-
quer dos casos elencados nos subitens 8.1.1 e 8.1.2 supra;
11.1.2.3- A subcontratação total ou parcial do objeto deste con-
trato.
11.1.2.4- A associação do CONTRATADO com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas neste contrato, salvo por autorização 
expressa da PREFEITURA, após regular consulta.
11.1.2.5- A decretação de falência ou dissolução civil do CONTRA-
TADO.
11.1.2.6- A alteração social, modificação da finalidade ou da es-
trutura do CONTRATADO que prejudique a execução do objeto 
deste contrato.
11.1.2.7- Razões de interesse público, invocadas pela PREFEITU-
RA, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e deter-
minadas pelo Prefeito Municipal e exaradas em regular processo 
administrativo.
11.1.2.8- A ocorrência, invocada pela PREFEITURA, de caso fortui-
to ou de forma maior, regularmente comprovada e impeditiva do 
início/continuidade da execução do objeto deste contrato.
11.1.3- Por ato praticado pelo CONTRATADO, desde que não te-
nha concorrido para motivo da rescisão, garantido o contraditório 
e ampla defesa.
11.1.4- A pedido do CONTRATADO, quando a PREFEITURA, após 
regular processo administrativo:
11.1.4.1- Não cumprir e/ou cumprir irregularmente quaisquer 
cláusulas deste contrato;
11.1.4.2- Suprimir parte do objeto que acarrete modificação do 
valor inicial atualizado, superior a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor total deste contrato.
11.1.4.3- Suspender a execução do objeto, por ordem escrita do 
Prefeito Municipal, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, sal-
vo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, 

da PREFEITURA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
DO CONTRATADO:
7.1- Atender as solicitações da PREFEITURA no que tange ao ob-
jeto deste contrato.
7.2- Pelos danos causados diretamente à PREFEITURA ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização 
ou o acompanhamento da PREFEITURA.
7.3- A manter, durante toda a execução do contrato, em compati-
bilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condi-
ções de habilitação e qualificações exigidas na Lei n.º 8.666/93 e 
pela Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES AO CONTRATADO:
8.1- Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial deste contrato, o 
CONTRATADO sujeitar-se-á as seguintes sanções:
8.1.1- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto elencado no 
subitem 1.1, da Cláusula Primeira, multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor atualizado deste contrato, sem prejuízo da conse-
qüente responsabilização por perdas e danos à PREFEITURA;
8.1.2- Pela infração a quaisquer disposições contidas na Lei do 
Inquilinato, ou mesmo o descumprimento de qualquer determina-
ção legal, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 
deste contrato, além das multas decorrentes de infração cometida 
devida ao órgão competente, sem prejuízo da conseqüente res-
ponsabilização por perdas e danos à PREFEITURA;
8.2- Ainda, pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas 
contratuais, sem prejuízo das sanções supra, o CONTRATADO po-
derá sofrer a imposição de:
8.2.1- Advertência escrita.
8.2.2- Suspensão temporária de participação em licitações e impe-
dimento de contratar com a PREFEITURA, por um prazo de até 02 
(dois) anos, aplicada pelo Prefeito Municipal.
8.2.3- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
PREFEITURA enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Muni-
cipal, a qual será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir 
a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes da infração e depois de 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
8.3- A imposição das sanções acima descritas não impede que 
a PREFEITURA rescinda unilateralmente este contrato e aplique 
outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993.
8.4- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PREFEI-
TURA, ou na ausência destes, cobrada judicialmente como dívida 
ativa.
8.4.1- Da aplicação de qualquer multa, será o CONTRATADO inti-
mado a efetuar o recolhimento aos cofres municipais no prazo de 
10 (dez) dias úteis.
8.5- Ante a imposição de quaisquer sanções ao CONTRATADO, 
ser-lhe-á conferido o direito de defesa prévia.
8.6- Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO se este 
deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do 
prazo previsto.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS DA PRE-
FEITURA:
9.1- Fica a PREFEITURA obrigada a utilizar e fazer utilizar de forma 
correta e urbana o objeto deste contrato, sendo de sua respon-
sabilidade a manutenção e quaisquer danos ocorridos nos dias e 
horários em que estiver utilizando o espaço ora locado.
9.2- Além da prerrogativa que lhe é atribuída no art. 77 da Lei n.º 
8.666/93, à PREFEITURA, em relação a este contrato, são confe-
ridas os direitos de:
9.2.1- Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às fi-
nalidades do interesse público, respeitados os direitos do CON-
TRATADO.
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denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado J.F. EN-
GENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 05.979.162/0001-37, 
com sede a Rua Pref. José Kehrig, 5404, Centro - Santo Amaro da 
Imperatriz/SC, neste ato representado pelo Engenheiro Civil Sr. 
José Freitas Filho, doravante denominado CONTRATADO, median-
te sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1- Este contrato tem como objeto a prestação de serviços téc-
nicos para elaboração de dois projetos de reforma e ampliação, 
sendo um do Centro de Educação Infantil Leonida Vieira Francener 
e o outro da Unidade de Saúde Maria Raisveiler Junckes, ambas 
em São Pedro de Alcântara.

1.2. Os serviços técnicos consistem na elaboração dos projetos 
para execução das referidas obras. Estes projetos serão executa-
dos de acordo com as normas técnicas vigentes.
Farão parte deste trabalho os seguintes itens:
- Projeto arquitetônico;
- Projeto estrutural;
- Projeto elétrico;
- Projeto hidrosanitário;
- Memorial descritivo;
- Orçamento detalhado de todas as etapas;
- Cronograma físico-financeiro;
- ART de projeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação 
de serviço definido no objeto do contrato, o valor total de R$ 
11.250,00 (onze mil, duzentos e cinqüenta reais) mediante a en-
trega de uma cópia do material impresso e em meio digital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:
3.1- O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:
4.1- O prazo de vigência deste contrato é de 14/03/2012 a 
30/04/2012.
4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer 
momento, desde que não sejam observadas as exigências acima 
citadas.
4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa 
da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos 
na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:
5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do 
Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para di-
rimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, 
as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO as-
sinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 14 de março de 2012.
Município De São Pedro De Alcãntara 
J.F. ENGENHARIA LTDA
Contratado

ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

guerra ou qualquer outra situação calamitosa devidamente com-
provada por Decreto Municipal.
11.1.4.4- Atrasar por mais de 30 (trinta) dias os pagamentos de-
vidos, relativos ao objeto deste contrato, já recebidos ou executa-
dos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem, guerra ou qualquer outra situação calamitosa devidamente 
comprovada por Decreto Municipal, ficando assegurado ao CON-
TRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até ser normalizada a situação.
11.1.4.5- Alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regu-
larmente comprovados e que impeçam a execução deste contrato.
11.1.4.6- Fundamentada a rescisão em qualquer dos itens 11.1.4.1 
a 11.1.4.5 acima, e desde que não haja culpa do CONTRATADO, 
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
DO CONTRATO:
12.1- A declaração de nulidade deste contrato opera retroativa-
mente, impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
12.2- A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indeni-
zar o CONTRATADO pelo que esta houver executado até a data 
em que ela for declarada, e por outros prejuízos, regularmente 
comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo 
à PREFEITURA promover a responsabilidade de quem deu causa 
à nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRA-
TIVOS:
13.1- Dos atos decorrentes deste contrato, praticados pela PRE-
FEITURA ou pelo CONTRATADO, caberão os recursos previstos no 
art. 109 e seguintes da Lei n.º 8.666/1993.
13.2- Os julgamentos dar-se-ão também em conformidade com os 
preceitos estatuídos na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
14.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para di-
rimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
15.1- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, 
as normas da Lei nº 8.666/1993 e da Lei n.º 8.245/1991, os pre-
ceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado.

Assim acordadas e ajustadas, PREFEITURA e CONTRATADO as-
sinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
juntamente com duas testemunhas presenciais.

São Pedro de Alcântara/SC, 14 de março de 2012.
Município De São Pedro De Alcântara/SC
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

AYMORÉ RECREATIVO FUTEBOL CLUBE
CNPJ/MF n.º 75.553.653/0001-35

Testemunhas:

Contrato de Prestação de Serviço N.º 040/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 040/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNI-
CÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, 
com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito 
no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante 
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CNPJ:

C.E.P.:

Folha:  1/2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER             

SCHROEDER - SC
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE LICITAÇÃO

89275-000

Processo Nr.:
83.102.491/0001-09

Nr.:  4/2012 - DL

12/2012
Data: 15/03/2012

Quantidade Especificação Item Unid. Valor Unitário Valor Total
1,00  1 UNContratação de instituição brasileira incumbida regimental ou

estatutariamente de pesquisas, ensino e do desenvolvimento
institucional, com a finalidade de promover ações necessárias à
efetivação de concurso público da Prefeitura Municipal de
Schroeder, no tocante ao planejamento, organização e realização,
com os cargos previstos de nível superior: médico ESF,
odontólogo ESF, fisioterapia, nutricionista, farmacêutica,
pscicólogo, enfermeira ESF, e nível médio e técnico: auxiliar
consultório dentário ESF, agente comunitária da Saúde.

41.000,00  41.000,00  

Artigo 24 da Lei 8.666/93: 

JUSTIFICATIVA:

É dispensável a licitação.

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional , ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

Justifica-se o pedido de contratação, por dispensa de licitação, da FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA - FAUEL, por trata-se de entidade incumbida estatutariamente de ensino, pesquisa e
desenvolvimento institucional, além de atender inegável credibilidade na execução desse tipo de objeto, como
comprova os inúmeros atestados de capacidade tecnica anexados.   Em razão do objeto do contrato e ainda tendo
em vista os diversos orçamentos colacionados, verifica-se que o preço proposto pela instituição está adequado e
razoável eis que inclusive foi o menor valor cotado.
Provando a existencia dos requesitos da lei afirma-se que pelo contrato social a instituição que se pretende
contratar é brasileira, registrada no 1º Ofício de título de Documento de Londrina, não tem fins lucrativos, conforme
disposição do art. 1º do seu estatuto. Além disso, tem como objeto a decicação à pesquisa, ensino, conforme
comprova o art. 3º do Estatuto da Fundação. Por fim, quanto a reputação da instituição é inquestionável. Mesmo
com a ampla atuação da Fundação não há qualquer notícia que relate fraude em sua atuação.

TEXTO 

SCHROEDER,  15  de  Março  de  2012

--------------------------------------------------------------------------------
FELIPE VOIGT

PREFEITO MUNICIPAL 

ITENS 

Fornecedor:
Endereço:

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES. DA UNI. EST. DE LONDRINA
AV. HIGIENOPOLIS, Nº 174, SALAS 801 A 80
LONDRINA  -  PR
03.061.086/0001-50CNPJ:

Código:

Inscrição Estadual:

12294

Cidade:

Contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisas, ensino e do 
desenvolvimento institucional, com a finalidade de promover ações necessárias à efetivação de concurso público da 
Prefeitura Municipal de Schroeder, no tocante ao planejamento, organização e realização, com os cargos previstos. 

Objeto da Compra:

Schroeder

Prefeitura

Dispensa Nº 04/2012-FMS
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CNPJ:

C.E.P.:

Folha:  2/2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER             

SCHROEDER - SC
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE LICITAÇÃO

89275-000

Processo Nr.:
83.102.491/0001-09

Nr.:  4/2012 - DL

12/2012
Data: 15/03/2012

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER,  15  de  Março  de  2012

DESPACHO FINAL:

Valor da Despesa: (quarenta e um mil reais)41.000,00

15 dias após recebimento do documento fiscalPagamento.........:
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Jussara Trom-
belli Lazarini D-28 D-29 19/01/2012 RH07-0203
Luciane Maria 
Vailatti B-19 B-20 12/01/2012 RH12-0020
Sonia Maria 
Petroski da 
Silva D-34 D-35 24/01/2012 RH02-296

Taise Pasquali C-18 C-19 20/01/2012 RH12-0021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2.012; 142o ano de 
Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C1635, de 22 de Fevereiro de 
2.012
PORTARIA No SEMFA-C1635, de 22 de Fevereiro de 2.012
Concede Progressão Funcional para servidoras ocupantes de car-
gos efetivos de Educadoras Infantis.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei 
Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Comple-
mentares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, resolve:

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL, às Servidoras ocu-
pantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na Se-
cretaria Municipal de Educação – Educação Infantil, conforme de-
monstrativo abaixo:

NOME

REFERÊNCIA
SALARIAL 
ANTERIOR

REFERÊNCIA
SALARIAL 
PROMOÇÃO A CONTAR DE

PROCESSO
Nº

Cleide Regina 
Ewald C-20 D-20 24/01/2012 RH09-0250

Taise Pasquali B-18 C-18 20/01/2012 RH12-0022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2.012; 142o ano de 
Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C1636, de 22 de Fevereiro de 
2.012
PORTARIA No SEMFA-C1636, de 22 de Fevereiro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação para Professores do Ensino 
Fundamental.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei 

Siderópolis

Prefeitura

Reabertura TP Nº20/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
ATO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N. 20/2012 - Reabertura

O Município de Siderópolis, por meio da Comissão Permanente 
de Licitações comunica as empresas interessadas que de confor-
midade com a Lei n.8666/93 e legislação subseqüente, que en-
contra-se reaberto o processo de Licitação nº20/2012 - Objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de desasso-
reamento / recuperação do canal do Rio Sangão, numa extensão 
aproximada de 2,5 km no Município de Siderópolis/SC, em con-
formidade com o Termo de Compromisso Nº. 437 - Processo n. 
59050001819/201021 - Ministério da Integração Nacional repre-
sentado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, com retificação 
do edital.
Comunicamos ainda que, a Comissão de Licitação se reunirá no 
dia 09 de Abril de 2012 às 09h00min (RELOGIO DO SETOR DE LI-
CITACOES) no referido setor, na Rua Presidente Dutra, 01, Centro 
para o Julgamento da presente Licitação.
O edital retificado na integra, encontra-se disponível no Setor de 
Licitações da municipalidade, ou através do e-mail: licitacao@si-
deropolis.sc.gov.br.
Maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3435.3188.

Siderópolis, 16 de Março de 2012.
LUCIO LAZZARIS
Presidente da Comissão de Licitações

Timbó

Prefeitura

Portaria No SEMFA-C1634, de 22 de Fevereiro de 
2.012
PORTARIA No SEMFA-C1634, de 22 de Fevereiro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação para servidora da Secretaria 
Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei 
Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Comple-
mentares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de 
abril de 2004, resolve:

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às Servidoras 
ocupantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na 
Secretaria Municipal de Educação – Educação Infantil, conforme 
demonstrativo abaixo:

NOME

REFERÊNCIA
SALARIAL 
ANTERIOR

REFERÊNCIA
SALARIAL 
PROMOÇÃO A CONTAR DE

PROCESSO
Nº

Erica Giaco-
mozzi Scoz D-30 D-31 20/01/2012 RH05-0092
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Portaria No SEMFA-C1638, de 22 de Fevereiro de 
2.012
PORTARIA No SEMFA-C1638, de 22 de Fevereiro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação para servidor da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei 
Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUA-
LIFICAÇÃO, ao Servidor ocupante de cargo efetivo, lotado na Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme de-
monstrativo abaixo:

NOME

REFERÊNCIA
SALARIAL 
ANTERIOR

REFERÊNCIA
SALARIAL 
PROMOÇÃO A CONTAR DE

PROCESSO
Nº

Odair José 
Tamanini SP-59 SP-60 16/01/2012 RH02-282

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2.012; 142o ano de 
Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C1640 de 22 de Fevereiro de 
2012.
 PORTARIA No SEMFA-C1640 de 22 de Fevereiro de 2012.
Concede Promoção por Qualificação aos servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei 
Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUA-
LIFICAÇÃO, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados 
(as) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, confor-
me demonstrativo abaixo:

NOME

REFERÊNCIA
SALARIAL 
ANTERIOR

REFERÊNCIA
SALARIAL 
PROMOÇÃO A CONTAR DE

PROCESSO
Nº

Clóvis David 
Bissigo GP-68 GP-73 05/03/2012 RH06-0143
Dorilda Alves 
de Souza 
Gonzaga SP-26 SP-27 16/02/2012 RH10-0072
Grasiele Cam-
pregher GP-65 GP-70 07/02/2012 RH12-0025
Joana Elisabe-
th Nehls Sche-
bek Teixeira GP-68 GP-69 01/02/2012 RH10-0077

Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Comple-
mentares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de 
abril de 2004, resolve:

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, aos Servi-
dores ocupantes de cargos efetivos de Professor, lotados na Se-
cretaria Municipal de Educação – Ensino Fundamental, conforme 
demonstrativo abaixo:

NOME

REFERÊNCIA
SALARIAL 
ANTERIOR

REFERÊNCIA
SALARIAL 
PROMOÇÃO A CONTAR DE

PROCESSO
Nº

Ivone Gumz D-23 D-24 12/01/2012 RH01-060
Janete Frey-
gang Mendes D-28 D-29 17/01/2012 RH01-018
Ruth Anklam 
Hoffmann D-27 D-28 11/01/2012 RH00-111

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2.012; 142o ano de 
Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C1637, de 22 de Fevereiro de 
2.012
PORTARIA No SEMFA-C1637, de 22 de Fevereiro de 2.012
Concede Promoção por Qualificação para servidores da Secretaria 
Municipal da Fazenda e Administração.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 
de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei 
Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUA-
LIFICAÇÃO, a Servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados na 
Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, conforme de-
monstrativo abaixo:

NOME

REFERÊNCIA
SALARIAL 
ANTERIOR

REFERÊNCIA
SALARIAL 
PROMOÇÃO A CONTAR DE

PROCESSO
Nº

Káthia Elisa 
Gumz Howe GP-82 GP-83 27/01/2012 RH05-0396
Washington A. 
Venerando de 
Medeiros SG-11 SG-12 26/01/2012 RH07-0273

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2.012; 142o ano de 
Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração
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Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, con-
dicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do 
Parágrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro 
de 2010.

MUNICIPIO DE TIMBÓ, em 05 de março de 2012; 142º ano de 
Fundação; 77° ano de Emancipação Política.
JORGE R FERREIRA
Diretor Presidente FCT

Portaria Nº SEMFA-C 1639 de 22 de Fevereiro de 
2012
PORTARIA Nº SEMFA-C 1639 de 22 de Fevereiro de 2012
Declara estável no serviço público municipal os servidores da Se-
cretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por terem sido 
aprovados no Estágio Probatório.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.25 da Lei Com-
plementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2000, arts. 29 e 32 da 
Lei Complementar n° 01, de 22 de outubro de 1993, alterados 
pela Lei Complementar n° 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto 
nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009, 

RESOLVE:
Art. 1° Declarar estável no serviço público municipal, diante da 
aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos 
demais requisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal 
e constitucional, os seguintes servidores: 

Servidor Matrícula Cargo
Portaria de 
nomeação

Estável a 
contar de 

Elisa Menes-
trina 275140

Auxiliar de 
Serviços Admi-
nistrativos

091 de 
30/01/09 01/02/2012

Grasiele Cam-
pregher 275239 Enfermeira

122 de 
02/02/09 08/02/2012

Lucia Lada 
Andreazza 1857014

Técnica em 
Enfermagem

083 de 
30/01/09 01/02/2012

Maria de Lur-
des Linhares 763332

Técnica em 
Enfermagem

083 de 
30/01/09 16/02/2012

Priscila Apa-
recida Parri 
Zaminiani 246964

Técnica em 
Enfermagem

083 de 
30/01/09 01/02/2012

Rubia Graziela 
Tomasoni 1512203

Assistente 
Social

3130 de 
09/10/08 16/10/2011

Silvia Saul 
Museka 274950

Auxiliar de 
Serviços Admi-
nistrativos

091 de 
30/01/09 01/02/2012

Simone Soares 
e Silva 2344433 Médica

2752 de 
02/06/08 03/10/2011

Viviana Mariá 
Draeger 164585

Técnica em 
Enfermagem

083 de 
30/01/09 01/02/2012

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2012; 142o ano de 
Fundação; 77° ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Lourdes Cal-
datto SP-28 SP-29 01/03/2012 RH09-0217
Lucia Lada 
Andreazza SP-31 SP-32 09/02/2012 RH12-0026
Márcia Cristina 
Schakofski 
Reis GP-72 GP-73 31/01/2012 RH10-0083
Priscila Apa-
recida Parri 
Zaminiani SP-31 SP-32 06/02/2012 RH12-0024
Silvia Saul 
Museka GA-30 GA-35 03/02/2012 RH12-0028
Sonia Regina 
Dumke Stolf SP-33 SP-34 07/03/2012 RH10-0082

Sueli Thrun SP-25 SP-26 08/02/2012 RH12-0023
Viviana Maria 
Draeger SP-31 SP-32 15/02/2012 RH12-0027

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Fevereiro de 2012; 142o ano de 
Fundação; 77o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria N° 009, de 05 de Março de 2012
PORTARIA N° 009, DE 05 DE MARÇO DE 2012
Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse públi-
co para a Fundação Cultural de Timbó.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ – FCT, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC n° 
171/2000, Lei Complementar nº 356/2008 e alterações, e, 

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional in-
teresse público previsto no 2º da Lei Complementar nº 290, de 
03/10/2005 e alterações, ou seja, na manutenção das atividades 
da Fundação Cultural de Timbó e conforme Decreto n° 2530, de 
11/11/2011,

RESOLVE:
Art.1° CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para os cargos abaixo 
discriminados:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ-FCT

Cargo: Auxiliar de Serviços Administrativos
Referencia Salarial: GA-30 

Nome Data de Nasc. CPF
Jornada Se-
manal Período

Caroline Rafa-
ela de Araujo 23/02/1984

049.658.069-
80

35
05/03/2012 a
30/04/2012

Cargo: Auxiliar Operacional I
Referencia Salarial: SG-08 

Nome Data de Nasc. CPF
Jornada Se-
manal Período

Marlete Pas-
quali

24/08/1961
421.592.539-
87

44
08/03/2012 a
30/04/2012
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Donzila Bagatolli.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de 
Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei 
Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados 
pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho 
de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saú-
de a servidora Donzila Bagatolli, ocupante do cargo de Educadora 
Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por trinta 
(30) dias, a contar de 21/02 a 21/03/2012, conforme Processo 
RH04-0339;

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de ou-
tubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de fevereiro de 2012; 142º ano de 
Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Aviso Pregão Presencial N.º 34 2012 Serviços em 
Pneus
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO Nº 000034/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RE-
CAUCHUTAGEM, MONTAGEM/DESMONTAGEM 24H (VINTE E QUA-
TRO HORAS), SOCORRO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) NO MU-
NICÍPIO DE TIMBÓ, CONSERTO, VULCANIZO, BALANCEAMENTO 
E GEOMETRIA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMI-
NHÃO E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DESENVOL-
VIMENTO. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos 
de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 29 
de março de 2012. ABERTURA: dia 29/03/2012 as 09h10min. Os 
interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no ho-
rário de expediente do Departamento de Licitações sito à Avenida 
Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.
sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

TIMBO (SC), 29/02/2012.
THOMAZ H. N. CAMPREGHER
Diretor de Administração

Extrato da Ata de Registro de Preço N.º 30 2012
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Pregão Presencial n.º 30/2012

ÓRGÃO GESTOR: Prefeitura Municipal de Timbó
OBJETO: Aquisição de pneus novos de várias bitolas, câmaras e 
protetores destinados à Frota Municipal, da Secretaria de Obras, 
Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria de Educação.
EMPRESAS FORNECEDORAS: Modelo Pneus Ltda; Gerardo Bastos 
Ltda; JK Pneus Ltda; Copal Comércio e Acessórios e Roda Brasil 
Distribuidora de Auto Peças e Acessórios.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 325.031,00 (Trezentos e vinte e 
cinco mil e trinta e um reais)
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALIDADE DA ATA: 15/03/2013
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretarias de Educação, Desenvolvi-
mento e Obras.

Portaria Nº SEMFA-C1631 de 10 de Janeiro de 2012.
PORTARIA Nº SEMFA-C1631 de 10 de janeiro de 2012.
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a ser-
vidora Wania de Oliveira Rossi.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de 
Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei 
Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados 
pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho 
de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de 
Saúde a servidora Wania de Oliveira Rossi, ocupante do cargo de 
Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
por quarenta (40) dias, a contar de 10/02/2012 a 20/03/2012, 
conforme Processo RH01-115;

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, con-
dicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do 
Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro 
de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 10 de janeiro de 2012; 142º ano de 
Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1632 de 22 de Fevereiro de 
2012.
PORTARIA NºSEMFA-C1632 de 22 de fevereiro de 2012.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à 
servidora Yara Christna Ittner Zickuhr.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de 
Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei 
Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados 
pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho 
de 1.998, resolve:

RESOLVE:
Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Fa-
mília à servidora Yara Christina Ittner Zickuhr, ocupante do cargo 
de Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção, por trinta (30) dias, a contar de 20/02/2012, com remunera-
ção proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0019.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, con-
dicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do 
Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro 
de 2010

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de fevereiro de 2012; 142º ano de 
Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGELICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1633 de 22 de Fevereiro de 
2012.
PORTARIA NºSEMFA-C1633 de 22 de fevereiro de 2012.
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a 
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Aviso de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC.
“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL”.
Procedimento Licitatório nº. 42/2012 - Edital Pregão nº. 35/2012.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC, torna publico 
para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Fe-
deral nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de 07/03/2005 
e da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, 
receberá até as 14 h e 00 min. do dia 29 de março de 2012, Pro-
postas para “AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE CALCARIO” 
destinada a manutenção dos serviços da Secretaria de Agricultura.
Recursos Financeiros: R$ 7.340,00 (sete mil e trezentos e qua-
renta reais) provenientes do Contrato de Repasse nº 332.629-
09/2010 - PRODESA, e saldo com recursos próprios da prefeitura.
Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura 
Municipal, às 14 h e 00 min. do dia 29 de março de 2012.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coorde-
nadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Cen-
tro - Fone/Fax: 47 3623-0121 ou pelo e-mail licitacao@tresbarras.
sc.gov.br - Três Barras - SC.

Três Barras - SC, 07 de março de 2012.
ELOI JOSE QUEGE
Prefeito Municipal.

SIDILON PAZDA
Pregoeiro.

Aviso de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC.
“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL”.
Procedimento Licitatório nº. 43/2012 - Edital Pregão nº. 36/2012.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC torna publico 
para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Fe-
deral nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de 07/03/2005 
e da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, 
receberá até as 15 h e 30 min. do dia 29 de março de 2012, 
Propostas para “AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PEQUENO PORTE 
COM BAU “ destinado a manutenção dos serviços da Prefeitura.
Recursos Financeiros: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) provenien-
tes de financiamento junto ao BADESC (Agencia de Fomento do 
Estado de Santa Catarina S/A), e saldo com recursos próprios da 
prefeitura.
Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura 
Municipal, às 15 h e 30 min. do dia 29 de março de 2012.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coorde-
nadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Cen-
tro - Fone/Fax: 47 3623-0121 ou pelo e-mail licitacao@tresbarras.
sc.gov.br - Três Barras - SC.

Três Barras - SC, 07 de março de 2012.
ELOI JOSE QUEGE
Prefeito Municipal.

SIDILON PAZDA
Pregoeiro.

Aviso de Licitação
Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE TRES BARRAS
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO AM-
BIENTAL - SAMASA
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº.: 03/2012

Timbó, 15/03/2012
LAERCIO SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Câmara muniCiPal

Aviso de Pregão presencial Nº: 001/2012
Processo Licitatório: 003/2012
Dia: 30/03/2012
Horário: 9 horas
Objeto: Aquisição de equipamentos e programas de informática
Valor Estimado (R$): 18.532,88
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Timbó, Rua Ger-
mano Brandes Sênior, 711, sala 11, Centro, Timbó (SC).

Download do edital: www.camaratimbo.sc.gov.br
Os interessados poderão obter na Câmara Municipal de Timbó, 
situada na Rua Germano Brandes Sênior n.º 711 - 1º andar, sala 
11 - Centro - Timbó(Sc) - telefone (47) 3382-2177, informações 
detalhadas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados municipais, 
estaduais ou nacionais, no horário de 8:00 às 17:00 horas.

AILTON BERTOLDI
Pregoeiro

Três Barras

Prefeitura

Aviso de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC.
“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL”.
Procedimento Licitatório nº. 41/2012 - Edital Pregão nº. 34/2012.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC,torna publico 
para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Fe-
deral nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de 07/03/2005 
e da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, 
receberá até as 09 h e 00 min. do dia 29 de março de 2012, 
Propostas para “AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA” 
destinada a manutenção dos serviços da Secretaria de Viação, 
Obras e Serviços.
Recursos Financeiros: R$ 332.718,75 (trezentos e trinta e dois mil 
e setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) prove-
nientes do Contrato de Repasse nº 371.088-85/2011/MAPA/CAIXA 
- PRODESA, e saldo com recursos próprios da prefeitura.
Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura 
Municipal, às 09 h e 00 min. do dia 29 de março de 2012.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coorde-
nadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Cen-
tro - Fone/Fax: 47 3623-0121 ou pelo e-mail licitacao@tresbarras.
sc.gov.br - Três Barras - SC.

Três Barras - SC, 07 de março de 2012.
ELOI JOSE QUEGE
Prefeito Municipal.

SIDILON PAZDA
Pregoeiro.
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Item Nome da Empresa  Vlr Lance  Vlr Negociado

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.850,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.800,0000  0,0000

00001
GDX LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA ME

 1.880,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.770,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.750,0000  0,0000

00001
GDX LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA ME

 1.780,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.700,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.695,0000  0,0000

00001
GDX LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA ME

 1.740,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.680,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.675,0000  0,0000

00001
GDX LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA ME

 1.690,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.640,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.635,0000  0,0000

00001
GDX LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA ME

 1.650,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.620,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.618,0000  0,0000

00001
GDX LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA ME

 1.630,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.615,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.613,0000  0,0000

00001
GDX LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA ME

 0,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.610,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.608,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.530,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.529,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.525,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.524,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.520,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.518,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.515,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.514,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.510,0000  0,0000

Edital: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 03/2012
Tipo: Menor Preço/Preço por item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS E CONEXÕES, MA-
TERIAL ELÉTRICO E MATERIAIS DIVERSOS) PARA MANUTENÇÃO 
DAS REDES DE ÁGUA DO SAMASA.
Entrega dos Envelopes: 14:00 horas do dia 02 de abril de 2012.
Abertura dos Envelopes: 14:10 horas do dia 02 de abril de 2012.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte en-
dereço e horários: Avenida Rigesa - 1634, nos dias úteis, das Se-
gundas à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, 
e-mail:
samasa@samasa.com.br ou pelo fone 0**47-3623 1473.

Três Barras - SC, 16 de março de 2012.
EMILIO GAZANIGA NETO
Diretor Executivo

Ata de Registro de Preços
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO
Licitação No. 000002/2012
Pregão No. 000002/2012
Finalidade: LOCAÇÃO DE VEICULO

Às 09:00 horas, do dia 07 de março de 2012, reuniu-se a Comis-
são de Licitação nomeada pela Portaria nº 09/2012, na sala de Li-
citações da Samasa, para proceder a realização do Pregão Presen-
cial nº. 000002/2012, Procedimento Licitatorio nº. 000002/2012. 
Iniciada a reunião constatou-se a participação das seguintes em-
presas:

Empresas que Participaram(Credenciadas)

CANOINHAS TRANSP. COM.E LOC. VEIC. LTDA.
AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
GDX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

Participantes credenciados:

Representantes que Participaram(Credenciados)
OSMAR HENRIQUE SCHOLZE
CANOINHAS TRANSP. COM.E LOC. VEIC. LTDA.

EDSON ALEXANDRE DALLACOSTA
AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ANDERSON GABARDO
GDX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

Em seguida foi procedido o registro das propostas iniciais, que 
assim foram apresentadas:

Relação de Propostas
Item: 00001 LOCAÇÃO DE VEICULO MINIMO 1.6, 4 PORTAS 
EQUIPADO C

Fornecedor  Proposta
AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS 
LTDA

 1.900,0000

CANOINHAS TRANSP. COM.E LOC. 
VEIC. LTDA.

 1.980,0000

GDX LOCADORA DE VEICULOS LTDA 
ME

 1.980,0000

Na sequencia foi iniciada a sessão de disputa dos itens. Foram 
recebidos os seguintes lances verbais por itens:

Participante
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habilitadas foram:

Relação de Fornecedores Habilitados
CANOINHAS TRANSP. COM.E LOC. VEIC. LTDA.
AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
GDX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

Empresas Participantes da licitação: CANOINHAS TRANSP. COM.E 
LOC. VEIC. LTDA., AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, GDX 
LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME,

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às 10:15 
horas do dia 07/03/2012.

COMISSAO DE LICITAÇÕES

ERICA CHAVES VERLY
Pregoeiro 

TÂNIA GUEBERT 
Apoio 

CANOINHAS TRANSP. COM.E LOC. VEIC. LTDA.
OSMAR HENRIQUE SCHOLZE

AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
EDSON ALEXANDRE DALLACOSTA

GDX LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
ANDERSON GABARDO

Tunápolis

Prefeitura

Processo de Licitação n° 43/2012 Edital de Pregão 
Presencial Nº 36/2012 SEMENTES
Processo de Licitação n° 43/2012
Edital de Pregão Presencial nº 36/2012

O Município de Tunápolis, torna público, para
o conhecimento dos interessados, que na forma
da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da
Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licita-
ção,
na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor 
preço por ITEM, para aquisição de Sementes de Pastagem para 
distribuição aos Produtores Rurais neste Município.
Entrega dos envelopes será dia 30/03/2012 ás 9h00min.
Informações no Setor de Compras do
Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 16 de março de 2012.
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Processo de Licitação n° 44/2012 Edital de Pregão 
Presencial Nº 37/2012 Material de limpeza, copa e 
cozinha
Processo de Licitação n° 44/2012
Edital de Pregão Presencial nº 37/2012

O Município de Tunápolis, torna público, para

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.508,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.500,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.490,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.480,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.478,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.470,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.468,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.460,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.450,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.440,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.438,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.430,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.428,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.420,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.400,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.390,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.388,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.370,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.368,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.360,0000  0,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 1.350,0000  0,0000

00001
CANOINHAS TRANSP. 
COM.E LOC. VEIC. LTDA.

 1.340,0000  1.273,0000

00001
AUTOVIA LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA

 0,0000  0,0000

Findos os lances, verificou-se o seguinte: ITEM / VENCEDOR / 
VALOR DO LANCE FINAL VENCEDOR:

Empresa Vencedora

Item Nome da Empresa Vlr Lance  Vlr Negociado

00001
CANOINHAS 
TRANSP. COM.E 
LOC. VEIC. LTDA.

 1.340,0000  1.273,0000

Foi verificado que a empresa venceu um total de:

Total Empresa Vencedora

Nome da Empresa  Vlr Total
CANOINHAS TRANSP. COM.E LOC. 
VEIC. LTDA.

 12.730,0000

Na sequencia foram abertos os envelopes contendo os documen-
tos para habilitação apresentados pelas empresas. As empresas 
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Turvo(SC), 05 de março de 2012.
Vereador  ESIO SIMÃO
 Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, na 
data supra.

Vereador ADAIR CONSTANTI
Primeiro Secretário

Portaria Nº 07/12, de 01 de Março de 2012.
PORTARIA Nº 07/12, de 01 de março de 2012.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de Provimento em Comissão 
na Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de confor-
midade com o disposto na Lei Complementar nº. 011/11, de 28 
de setembro de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, Álvaro Gabriel Simon, CPF nº. 053.509.359/41, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora 
Parlamentar, PC 040, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 
de Vereadores de Turvo, com direito à remuneração estabelecida 
no Anexo II da Lei Complementar nº. 011/11, de 28 de setembro 
de 2011.

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

Turvo, em 01 de março de 2012.
Vereador ESIO SIMÃO
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, na 
data Supra.

Vereador ADAIR CONSTANTE
Primeiro Secretário

Portaria Nº 08/12, de 01 de Março de 2012.
PORTARIA Nº 08/12, de 01 de março de 2012.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de Provimento em Comissão 
da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de confor-
midade com o disposto na Lei Complementar nº. 011/11, de 28 
de setembro de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, Éliton Pagnan, CPF nº. 068.444.109/80, para exer-
cer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, 
PC 040, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Vereadores 
de Turvo, com direito à remuneração estabelecida no Anexo II da 
Lei Complementar nº. 011/11, de 28 de setembro de 2011.

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

Turvo/SC, 01 de março de 2012.
Vereador ESIO SIMÃO
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, na 
data Supra.

Vereador ADAIR CONSTANTE

o conhecimento dos interessados, que na forma
da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da
Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licita-
ção,
na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor 
preço por ITEM, que tem por objeto a aquisição de material de 
limpeza, copa e cozinha, destinados a manutenção e conservação 
de da Secretaria da Educação, Escolas da Rede Municipal de Ensi-
no e CRAS nesta Municipalidade.
Entrega dos envelopes será dia 30/03/2012 ás 14h00min.
Informações no Setor de Compras do
Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 16 de março de 2012.
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Turvo

Prefeitura

Pregao Presencial FMS 11/2012
Aviso de Licitação
Processo de Licitação nº 11/2012 - Pregão Presencial nº. 11/2012

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um (01) 
aparelho de ultrasom para a unidade de saúde central do municí-
pio de Turvo - SC.
Entrega dos envelopes: até as 09:00 horas do dia 30/03/2012
Abertura da Sessão: a partir das 09:00 horas do dia 30/03/2012
Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Lici-
tações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 
588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 
3525-0186 ou pelo e-mail: compraspmturvo@netvale.net

Turvo - SC, em 16 de Março de 2012
NESTOR RECO
Pregoeiro

Câmara muniCiPal

Portaria N°. 12/12, de 05 de Março de 2012.
PORTARIA N°. 12/12, DE 05 DE MARÇO DE 2012.
CONCEDE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A SERVIDORA QUE ES-
PECIFICA.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de confor-
midade com o disposto no art. 97 da Lei 1.154/95 e suas altera-
ções (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Turvo),

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença sem remuneração, a Servidora Alessan-
dra Maragno Colonetti, CPF nº. 999.921.599-87, ocupante do 
Cargo de Provimento Efetivo de Agente Legislativa, PE 020, para 
tratar assuntos de interesse particular, no período de 05 de março 
de 2012 a 05 de março de 2013, conforme artigo 97, da Lei nº. 
1.154/95 e suas alterações. (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Turvo).

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



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 299

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de confor-
midade com o disposto na Lei Complementar nº. 11/11, de 28 de 
setembro de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Servidor Afonso Manfredini Neto, CPF nº. 
082.615.559-68, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Técnico Contábil, PE 040, do Quadro de Pessoal da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Turvo, Função Gratificada FG 040, com 
direito a remuneração estabelecida no Anexo III da Lei Comple-
mentar nº. 11/11, de 28 de setembro de 2011.

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

Turvo/SC, em 01 de março de 2012.
Vereador ÉSIO SIMÃO
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, na 
data Supra.

Vereador ADAIR CONSTANTE
Primeiro Secretário

Videira

Prefeitura

Portaria Nº 0214/12
PORTARIA nº 0214/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de 
setembro de 1995, e à vista do que consta no Processo Adminis-
trativo nº 13.477/11,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, a servidora RENATA 
CHRISTINA MELILLO, Procuradora da Fazenda Municipal, E-PE-
ANS-I, do nível E-PE-ANS-I-A para o nível E-PE-ANS-I-B, a partir 
de 1º de setembro de 2006.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 
1º de setembro de 2006, revogadas as disposições, em contrário 
em especial a Portaria nº 999/07.

Videira, 14 de março de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 14 dias do mês de março de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0215/12
PORTARIA nº 0215/12
Concede Progressão por Merecimento

Primeiro Secretário

Portaria Nº 09/12, de 01 de Março de 2012.
PORTARIA Nº 09/12, de 01 de março de 2012.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de Provimento em Comissão 
da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de confor-
midade com o disposto na Lei Complementar nº. 011/11, de 28 
de setembro de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, Simone Cadorim, CPF nº. 894.608.479-00, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parla-
mentar, PC 040, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 
Vereadores de Turvo, com direito à remuneração estabelecida no 
Anexo II da Lei Complementar nº. 011/11, de 28 de setembro de 
2011.

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

Turvo/SC, 01 de março de 2012.
Vereador ESIO SIMÃO
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, na 
data Supra.

Vereador ADAIR CONSTANTE
Primeiro Secretário

Portaria Nº 10/12, de 01 de Março de 2012.
PORTARIA Nº 10/12, de 01 de março de 2012.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de Provimento em Comissão 
da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de confor-
midade com o disposto na Lei Complementar nº. 011/11, de 28 
de setembro de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, Erivaldo Rocha Peres, CPF nº. 444.716.539/20, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor 
Parlamentar, PC 040, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 
de Vereadores de Turvo, com direito à remuneração estabelecida 
no Anexo II da Lei Complementar nº. 011/11, de 28 de setembro 
de 2011.

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

Turvo/SC, 01 de março de 2012.
Vereador ESIO SIMÃO
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, na 
data Supra.

Vereador ADAIR CONSTANTE
Primeiro Secretário

Portaria Nº. 11/12, de 01 de Março de 2012.
PORTARIA Nº. 11/12, de 01 de março de 2012.
CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
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O município de VITOR MEIRELES, com sede na com sede na R. 
Santa Catarina, Nº 1122, Centro, cidade de Vitor Meireles, SC, 
torna público aos interessados que fará realizar LEILÃO PÚBLICO 
às 09h15min do dia 05 de ABRIL de 2012, tendo como local o 
Auditório da Prefeitura. O leilão será conduzido pelo LEILOEIRO 
OFICIAL SR. JÚLIO RAMOS LUZ, AARC/162, para venda à vista de 
bens móveis inservíveis LOTE 01 MERCEDES BENZ/ BASCULANTE 
2318, 6X4 ANO/MODELO 1991, LOTE 02 VW GOL ANO MODE-
LO 2005/2006 G4, LOTE 03 VW GOL ANO MODELO 2005/2006 
G4, LOTE 04 PEUGEOT BOXER M 330M HDI, ANO MODELO 
2005/2006. O Edital completo com as descrições poderá ser obti-
do na Prefeitura ou através do site www.vitormeireles.sc.gov.br ou 
www.portaldoleiloeiro.com.br ou ainda pelos telefones (47) 3258 
0211 (Prefeitura). Aplica-se à presente licitação, as disposições da 
Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores. Leia atenta-
mente o Edital.

VITOR MEIRELES, (SC) 19 de março de 2.012.
BENTO FRANSCISCO SILVY
Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

Consórcios

CinCo 

Resolução n. 0009/2012
Resolução n. 009/2012
Divulga a relação de inscritos e o resultado da classificação do 
Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporá-
rio de Excepcional Interesse Público nº. 0002, de 13 de março de 
2012 e Convoca para Prova Prática.

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado – CINCO, 
Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as 
disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio 
Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições 
da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica divulgada a relação de inscritos e o resultado da 
classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em 
Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0002, de 
13 de março de 2012, conforme Anexo I.

Art. 2º. Ficam convocadas os candidatos para realização da Prova 
Prática, a ser realizada no dia 19 de março de 2012 às 14:00h, na 
Secretária de Agropecuária e Meio Ambiente do Município de Frai-
burgo, localizada na Central de Obras, sito à Rua Adalberto Porto 
Burda, Centro, Fraiburgo, SC., observadas todas as disposições 
editalícias.
 
Art. 3º. Esta resolução entra a vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO
Prefeito de Fraiburgo

Resolução n. 009/2012

ANEXO I

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de 
setembro de 1995, e à vista do que consta no Processo Adminis-
trativo nº 13.477/11,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, a servidora RENATA 
CHRISTINA MELILLO, Procuradora da Fazenda Municipal, E-PE-
ANS-I, do nível E-PE-ANS-I-B para o nível E-PE-ANS-I-C, a partir 
de 1º 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, retroagindo seus efeitos a 
1º de março de 2008.

Videira, 14 de março de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 14 dias do mês de março de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0216/12
PORTARIA nº 0216/12
Concede Progressão por Merecimento

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de 
setembro de 1995, e à vista do que consta no Processo Adminis-
trativo nº 13.477/11,

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, a servidora RENATA 
CHRISTINA MELILLO, Procuradora da Fazenda Municipal, E-PE-
ANS-I, do nível E-PE-ANS-I-C para o nível E-PE-ANS-I-D, a partir 
de 1º de julho de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 
1º de julho de 2011.

Videira, 14 de março de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 14 dias do mês de março de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Vitor Meireles

Prefeitura

Aviso de Leilão Nº 18/2012
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 18/ 2012
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Cis/ammVi

Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 
002/2012
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2012
OBJETO: Seleção de propostas para fornecimento de medicamen-
tos e fórmula alimentar industrializada, pelo prazo de cento e oi-
tenta dias, através do Sistema de Registro de Preços (atendendo 
a demanda da rede básica municipal de saúde dos 14 Municípios 
consorciados, representando aproximadamente 652.627 habitan-
tes), COM ENTREGAS PARCELADAS, durante o exercício de 2012. 
Os produtos descritos deverão ser entregues em 14 (quatorze) 
cidades catarinenses da região do Médio Vale do Itajaí (Apiúna, 
Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 
Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, 
Rodeio e Timbó), denominadas “Secretarias Municipais de Saúde”.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO 
ITAJAÍ – CISAMVI, neste ato representado pelo sua Autoridade 
Competente ORIDES KORMANN, resolve, em conformidade com o 
resultado do Pregão Eletrônico nº 002/2012, após analisado todos 
os atos, adjudicado todos os itens e devidamente homologado, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos objetos 
a seguir:

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁ-
TER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, Nº. 
0002, DE 13 DE MARÇO DE 2012.
RELAÇÃO DE INSCRITOS E CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO/FUNÇÃO
1./ OPERADOR DE MÁQUINA – Es-
cavadeira Hidráulica

Ordem de
Classificação

Número
Inscrição Nome Pontuação

01. 0001
João Bastista 
Scheffer 06

02. 0002
Cleverson Silva da 
Rocha 03

CÓDIGO/FUNÇÃO
2./ OPERADOR DE MÁQUINA – Re-
troescavadeira

Ordem de
Classificação

Número
Inscrição Nome Pontuação

01. 0001
João Bastista 
Scheffer 06

Critérios de desempate por ordem de eliminação:
1º) obter maior número de pontos a título de cursos de aperfeiço-
amento na área específica de atuação.
2º) obter maior número de pontos a título de tempo de serviço na 
área específica de atuação.
3º) portador de deficiência física, com capacidade e condições 
para o exercício da função.
4º) maior idade.

Fraiburgo, 19 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO
Prefeito de Fraiburgo

Aviso do Pregão Eletrônico n. 0002/2012
CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2012
REGISTRO DE Preços Nº 0003/2012

Objeto: REGISTRO DE Preços para aquisição em contratações fu-
turas, com pedidos parcelados, de lousas interativas, projetores de 
imagens e notebooks, para uso dos Órgãos Participantes do Con-
sórcio Integrado do Contestado - CINCO: Municípios de Fraiburgo, 
Ibiam, Iomerê e Rio das Antas, durante o período de março a julho 
de 2012. JULGAMENTO: Menor Preço POR LOTE. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 20/03/2012 até às 09:00 horas 
do dia 29/03/2012. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
das 09:01 às 09:30 horas do dia 29/03/2012. INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE Preços: às 09:31 horas do dia 29/03/2012. REFE-
RÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: www.bll.org.
br, Acesso Identificado. Informações e/ou cópia na íntegra deste 
Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ra-
mais 3023/3039. Site: www.cinco.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 15 de março de 2012.
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO
Prefeito de Fraiburgo.
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Item
Descrição (Conforme
 Anexo I do Edital)

Unidade de Com-
pra Quantidade

Valor Unitário 
R$ Total R$ Vencedor Fabricante

1 Aciclovir 200 mg. Comprimido 30.334 0,0550 1.668,37
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

2
Ácido Acetilsalicílico 100 
mg. Comprimido 2.817.050 0,0069 19.437,65

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda IMEC

3 Ácido Fólico 5 mg. Comprimido 244.934 0,0135 3.306,61

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Prati Donaduzzi

4

Ácidos graxos essenciais 
+ Vitamina E + vitamina 
A, frasco de 200 ml. Frasco 7.030 3,6200 25.448,60

A7 DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICA-
MENTOS LTDA- 
EPP NUTRIEX

5
Água destilada, ampola 
de 5 ml. Ampola 25.930 0,0700 1.815,10

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Isofarma

6
Água destilada, ampola 
de 10 ml. Ampola 31.518 0,0650 2.048,67

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Santec

7
Albendazol 400 mg, com-
primido mastigável. Comprimido 51.500 0,1348 6.942,20

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda PRATI

8

Albendazol suspensão 
40mg/ml, frasco com 
10 ml. Frasco 21.167 0,4900 10.371,83

LABORATÓRIO 
TEUTO BRASILEI-
RO S/A

LABORATÓRIO 
TEUTO



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 303

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

9

Alendronato de sódio 70 
mg, comprimido, cartela 
com 4 comprimidos. Comprimido 48.925 0,2000 9.785,00

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Elofar

10 Alopurinol 100 mg. Comprimido 285.053 0,0210 5.986,11
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

11 Alopurinol 300 mg. Comprimido 28.840 0,0949 2.736,92
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

12 Alprazolam 1 mg. Comprimido 48.925 0,1550 7.583,38

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. zydus

13

Ambroxol (cloridrato) 
3mg/ml, frasco com 100 
ml ou mais, com dosador 
graduado. Frasco 10.918 0,9000 9.826,20

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Farmace

14

Ambroxol (cloridrato) 
6mg/ml, frasco com 100 
ml ou mais, com dosador 
graduado. Frasco 10.712 0,8300 8.890,96

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

15 Aminofilina 100 mg. Comprimido 206.721 0,0189 3.907,03

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda VITAPAN

16
Aminofilina 24mg/ml, 
ampola de 10 ml. Ampola 6.839 0,4750 3.248,53

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. hypofarma
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17
Amiodarona (cloridrato) 
200 mg. Comprimido 262.856 0,0799 21.002,19

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA GEOLAB

18
Amitriptilina (cloridrato) 
25 mg. Comprimido 1.264.325 0,0990 125.168,18

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO

19
Amitriptilina (cloridrato) 
75 mg. Comprimido 32.703 0,2900 9.483,87

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

20

Amoxicilina + Clavulanato 
de potássio 50/12,5mg/
ml, suspensão oral, frasco 
com 60 ml ou mais, com 
dosador graduado. Frasco 21.244 4,5900 97.509,96

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda SANDOZ

21
Amoxicilina + Clavulanato 
de potássio 500/125 mg. Comprimido 116.596 0,5900 68.791,64

Prodiet Farmacêu-
tica Ltda GLAXO

22

Amoxicilina 250 mg/5mL, 
frasco com 60 ml ou 
mais, com dosador 
graduado. Frasco 28.634 1,0000 28.634,00

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

23
Amoxicilina 500 mg, 
cápsulas. Cápsula 641.690 0,0500 32.084,50

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI
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24
Ampicilina 500 mg, 
cápsulas. Cáspula 24.720 0,0700 1.730,40

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

25

Ampicilina 50mg/mL, 
frasco com 60 ml ou 
mais, com dosador 
graduado. Frasco 1.545 1,1900 1.838,55

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda PRATI

26 Anlodipino 05 mg. Comprimido 790.783 0,0180 14.234,09

Ciamed Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda VITAPAN

27 Anlodipino 10 mg. Comprimido 577.573 0,0290 16.749,62

Ciamed Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda VITAPAN

28 Atenolol 100 mg. Comprimido 141.625 0,0200 2.832,50
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

29 Atenolol 50 mg. Comprimido 1.802.500 0,0145 26.136,25
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

30

Atropina (sulfato) 
0,25mg/ml, ampola de 
1 ml. Ampola 1.061 0,4300 456,23

A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. HYPOFARMA

31

Azitromicina 40mg/ml, 
suspensão oral, emba-
lagem com 15 ml, com 
dosador graduado. Frasco 11.279 2,0000 22.558,00

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

32 Azitromicina 500 mg. Comprimido 80.083 0,3300 26.427,39
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI
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33

Beclometasona (dipro-
pionato) 250 mcg/dose, 
spray oral, aerosol 200 
doses, embalagem indivi-
dual em cartucho. Frasco 3.420 22,0000 75.240,00

Licimed Distribui-
dora de Medica-
mentos, Correlatos 
e Produtos Médicos 
e Hospitalares LtdaChiesi Ltda

34

Beclometasona (dipropio-
nato) 50mcg/dose, spray 
nasal, aerosol 200 doses, 
embalagem individual em 
cartucho. Frasco 2.225 18,0000 40.050,00

Prodiet Farmacêu-
tica Ltda GLAXO

35

Beclometasona (dipropio-
nato) 50mcg/dose, spray 
oral, aerosol 200 doses, 
embalagem individual em 
cartucho. Frasco 1.468 25,0000 36.700,00

Licimed Distribui-
dora de Medica-
mentos, Correlatos 
e Produtos Médicos 
e Hospitalares LtdaChiesi Ltda

36

Benzilpenicilina benzati-
na, 600.000 UI pó para 
suspensão injetável, 
frasco + diluente. Frasco-ampola 7.390 0,6000 4.434,00

MAURO MARCIA-
NO GARCIA DE 
FREITAS TEUTO

37

Benzilpenicilina procaína 
+ potássica 300.000 + 
100.000 UI pó para sus-
pensão injetável, frasco + 
diluente. Frasco-ampola 5.794 0,7100 4.113,74

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda NOVAFARMA

38

Benzilpenicilina benza-
tina, 1.200.000 UI pó 
para suspensão injetável, 
frasco + diluente. Frasco-ampola 9.682 0,6300 6.099,66

FUFAMED COMÉR-
CIO E IMPOR-
TAÇÃO MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA TEUTO
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39

Betametasona (acetato) 
3mg/ml + Betametasona 
(fosfato dissódico)  3mg/
ml, ampola de 1 ml. Ampola 8.240 4,2000 34.608,00

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A

40
Biperideno (cloridrato) 
2 mg. Comprimido 237.930 0,0470 11.182,71

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

41 Bromazepam 3mg. Comprimido 446.505 0,0330 14.734,67

LABORATÓRIO 
TEUTO BRASILEI-
RO S/A

LABORATÓRIO 
TEUTO

42 Bromazepam 6mg. Comprimido 60.513 0,0500 3.025,65

Concord Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda - EPP

SANVAL INDUS-
TRIA FARMACÊU-
TICA LTDA

43
Bromoprida 4 mg/mL, 
frasco de 20 ml. Frasco 4.429 0,7200 3.188,88

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA NATIVITA

44
Bupropiona (cloridrato) 
150 mg. Comprimido 57.556 0,8000 46.044,80

Licimed Distribui-
dora de Medica-
mentos, Correlatos 
e Produtos Médicos 
e Hospitalares LtdaEurofarma Ltda

45 Captopril 25 mg. Comprimido 1.387.925 0,0119 16.516,31

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Royton
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46 Carbamazepina 200 mg. Comprimido 1.007.855 0,0800 80.628,40

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

47

Carbamazepina 20 mg/
mL, suspensão oral, 
frasco de 100 ml com 
dosador graduado. Frasco 5.948 3,8800 23.078,24

ADISUL DISTRI-
BUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA medley

48 Carbamazepina 400 mg. Comprimido 12.875 0,1200 1.545,00

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

49

Carbonato de Cálcio 500 
mg + colecalciferol 400 
UI. Comprimido 253.123 0,5800 146.811,34

Concord Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda - EPP

NATULAB LABORA-
TÓRIOS

50

Carbonato de Cálcio 500 
mg + colecalciferol 200 
UI. Comprimido 521.695 0,1490 77.732,56

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA BIONATUS

51
Carbonato de Lítio 300 
mg. Comprimido 443.415 0,0799 35.428,86

Licimed Distribui-
dora de Medica-
mentos, Correlatos 
e Produtos Médicos 
e Hospitalares LtdaEurofarma Ltda

52 Carvedilol 12,5 mg. Comprimido 409.425 0,0900 36.848,25
TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT

53 Carvedilol 25 mg. Comprimido 327.540 0,1100 36.029,40
TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 309

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

54 Carvedilol 3,125 mg. Comprimido 56.135 0,0600 3.368,10
TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT

55 Carvedilol 6,25 mg.. Comprimido 286.340 0,0600 17.180,40
TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT

56 Castanha da Índia. Comprimido 4.378 0,0830 363,374
Prodiet Farmacêu-
tica Ltda BELFAR

57

Cefalexina (cloridrato ou 
sal sódico) 250 mg/5mL 
suspensão, frasco com 60 
ml ou mais, com dosador 
graduado. Frasco 13.493 1,6000 21.588,80

LABORATÓRIO 
TEUTO BRASILEI-
RO S/A

LABORATÓRIO 
TEUTO

58

Cefalexina (cloridrato 
ou sal sódico) 500 mg, 
cápsula ou comprimido 
ou drágea. Comprimido 611.305 0,0930 56.851,37

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO

59

Ceftriaxona 1 g, pó para 
suspensão injetável, 
frasco + diluente, IM 
(Intramuscular). Frasco-ampola 1.365 1,0000 1.365,00

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Aspen

60 Cetoconazol 200 mg. Comprimido 42.488 0,0600 2.549,28
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

61

Cetoconazol 20mg/g, 
creme, tubo com 20g ou 
mais, embalagem indivi-
dual em cartucho ou com 
no máximo 50 bisnagas. Bisnaga 16.738 0,9900 16.570,62

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI
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62
Cetoprofeno 50 mg/mL, 
ampola, IM e EV. Ampola 4.094 0,8000 3.275,20

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIÃO QUIMICA 
FARMACÊUTICA 
NACIONAL S/A

63
Cilostazol 100 mg,  com-
primido. Comprimido 45.320 0,2800 12.689,60

Licimed Distribui-
dora de Medica-
mentos, Correlatos 
e Produtos Médicos 
e Hospitalares LtdaEurofarma Ltda

64 Cinarizina 25mg. Comprimido 12.618 0,0260 328,068

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA Geolab

65 Cinarizina 75mg. Comprimido 98.880 0,0360 3.559,68

MAURO MARCIA-
NO GARCIA DE 
FREITAS GEOLAB

66
Ciprofloxacina 500 mg,  
comprimido. Comprimido 161.710 0,0820 13.260,22

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

67
Citalopran (bromidrato) 
20 mg,  comprimido. Comprimido 398.610 0,0800 31.888,80

TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT

68 Claritromicina 250 mg. Comprimido 7.081 2,8200 ** 19.968,42

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA Medley

69 Clomipramina 10 mg. Comprimido 14.163 0,1599 2.264,66

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EMS
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70 Clomipramina 25 mg. Comprimido 109.438 0,3300 36.114,54

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EMS

71 Clomipramina 75 mg. Comprimido 13.648 1,1850 16.172,88
A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. EMS

72 Clonazepan 0,5 mg. Comprimido 232.780 0,0440 10.242,32

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA Neo Quimica

73

Clonazepan 2,5mg/ml, 
frasco de 20ml,  embala-
gem individual em cartu-
cho ou com no máximo 
100 frascos. Frasco 48.462 1,1800 57.185,16

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Hipolabor

74 Clonazepan 2 mg. Comprimido 2.271.150 0,0590 133.997,85

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

75

Clopidogrel (bissulfato) 
75mg, comprimido, 
embalagem com 28 com-
primidos. Comprimido 134.930 0,4200 56.670,60

WAM-MED DIS-
TRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA. SANDOZ

76

Cloreto de sódio 0,9%, 
solução fisiológica nasal, 
frasco de 30 ml, com 
conta gotas. Frasco 9.605 0,3800 3.649,90

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Mariol

77
Clorpromazina (cloridra-
to)100 mg. Comprimido 144.046 0,0800 11.523,68

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A.
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78
Clorpromazina (cloridra-
to) 25 mg. Comprimido 94.606 0,0800 7.568,48

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

79

Clorpromazina (cloridra-
to) 40mg/ml, frasco de 
20 ml embalagem indivi-
dual em cartucho ou com 
no máximo 50 frascos. Frasco 1.391 3,5300 4.910,23

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

80 Codeína 30 mg. Comprimido 56.727 0,5100 28.930,77

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

81

Colagenase 0,6 UI + 
Cloranfenicol 0,01 g, tubo 
com 30g, embalagem 
individual em cartucho 
ou com no máximo 50 
bisnagas. Bisnaga 22.737 10,0000 227.370,00

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

82 Colchicina 0,5 mg. Comprimido 70.813 0,0740 5.240,16

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA RAYTON

83

Colecalciferol + óxi-
do de zinco + retinol 
900/150/5000, bisnaga 
com 45g, embalagem 
individual em cartucho 
ou com no máximo 50 
bisnagas. Bisnaga 2.060 0,9000 1.854,00

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA MULTILAB

84

ComplexoB (Vit.B1 + B2 
+ B6 + B5 + Nicotinami-
da-PP), drágeas. Drágea 722.030 0,0384 27.725,95

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA BELFAR

85
Cumarina + Troxerrutina 
15/90mg, drágeas. Drágeas 84.975 0,1645 13.978,39

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA CIFARMA
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86

Dexametasona 0,1% 
creme, bisnaga com 10 
g, embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 50 bisnagas. Bisnaga 55.672 0,3880 21.600,74

Prodiet Farmacêu-
tica Ltda MULTILAB

87

Dexametasona 0,05 mg/
mL solução oftalmica, 
frasco com 5 mL. Frasco 948 4,9900 4.730,52

BH FARMA COMÉR-
CIO LTDA ALCON

88
Dexametasona 4 mg, 
comprimido, . Comprimido 30.797 0,0800 2.463,76

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

89

Dexametasona 4 mg/
mL - ampola de 1 mL + 
vitamina B12 5000µg + 
Vitamina B1 100 mg + 
Vitamina B6 100 mg - 
ampola de 2 mL. Ampola 28.892 0,9898 28.597,30

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda TEUTO

90

Dexametasona (fosfa-
to dissódico) 4 mg/mL 
ampola 2,5 mL. Ampola 13.699 0,3672 5.030,27

A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. FARMACE

91

Dexclorfeniramina (ma-
leato) 0,4mg/ml,  frasco 
com 100 ml, com dosador  
graduado. Frasco 62.006 0,6400 39.683,84

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Natulab

92
Dexclorfeniramina (male-
ato) 2mg comprimido. Comprimido 297.928 0,0140 4.170,99

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Geolab

93 Diazepan 10 mg. Comprimido 447.793 0,0200 8.955,86

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA SANTISA
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94 Diazepan 5 mg. Comprimido 88.065 0,0202 1.778,91

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA SANTISA

95
Diazepan 5mg/ml, ampo-
la de 2 ml. Ampola 2.539 0,2800 710,92

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

96

Diclofenaco Potássico 50 
mg, drágea ou compri-
mido. Comprimido 618.000 0,0150 9.270,00

Concord Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda - EPP

CIMED INDUSTRIA 
DE MEDICAMEN-
TOS LTDA

97
Diclofenaco Sódico 25mg/
ml, injetável, ampola 3ml.Ampola 18.901 0,1690 3.194,27

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO

98
Digoxina 0,05 mg/mL, 
frasco de 60 ml ou mais. Frasco 922 4,3000 3.964,60

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

99 Digoxina 0,25 mg. Comprimido 219.390 0,0180 3.949,02

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PHARLAB

100 Diltiazem 60 mg. Comprimido 347.110 0,0729 25.304,32

Concord Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda - EPP

LABORATÓRIO 
TEUTO BRASILEI-
RO S/A

101

Dimenidrinato 50 mg + 
piridoxina (cloridrato) 
10 mg. Comprimido 53.560 0,1400 7.498,40

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 315

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

102

Dimenidrinato 50 mg + 
piridoxina (cloridrato) 50 
mg, ampola. Ampola 3.739 0,9000 3.365,10

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A

103 Dimeticona 40 mg. Comprimido 66.435 0,0289 1.919,97

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. prati donaduzzi

104
Dimeticona 75 mg/mL, 
frasco de 10 mL.. Frasco 5.614 0,6000 3.368,40

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. hipolabor

105
Diosmina 450 mg + 
Hesperidina 50 mg. Comprimido 366.680 0,1950 71.502,60

BIOLAB SANUS 
FARMACEUTICA 
LTDA BIOLAB SANUS

106 Dipirona 500 mg. Comprimido 435.175 0,0300 13.055,25
PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

107
Dipirona 500mg/ml, 
injetável, ampola de 2 ml.Ampola 15.399 0,2589 3.986,80

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA SANTISA

108
Dipirona 500 mg/mL, 
frasco com 10 ml. Frasco 42.539 0,3900 16.590,21

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA FARMACE

109

Dipirona 50mg + orfena-
drina 300mg + cafeína 35 
mg, comprimido. Comprimido 195.700 0,0590 11.546,30

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA RAYTON
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110
Dissulfiram 250mg com-
primido. Comprimido 23.175 0,2495 5.782,16

WINCORP FARMA-
CEUTICA COMER-
CIAL LTDA Sanofi Aventis

111
Domperidona 1mg/mL, 
frasco de 100 mL. Frasco 3.966 8,0000 31.728,00

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Uci Farma

112 Domperidona 10 mg. Comprimido 29.870 0,0900 2.688,30

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA UCI FARMA

113
Doxazosina (mesilato) 
2 mg. Comprimido 204.455 0,1099 22.469,60

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA MERCK

114 Doxiciclina 100mg. Comprimido 42.745 0,0600 2.564,70

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

115 Enalapril (maleato) 10mg.Comprimido 4.480.500 0,0160 71.688,00

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Royton

116 Enalapril (maleato) 20mg.Comprimido 1.766.450 0,0180 31.796,10

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Geolab

117

Enoxaparina sódica 100 
mg/ml inj., ampola de 
0,4 ml. Ampola 2.216 32,4390 71.884,82

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Blausiegel
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118
Epinefrina (cloridrato) 
1mg/ml, ampola de 1 ml. Ampola 2.536 0,7680 1.947,65

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA Hipolabor

119

Eritromicina (Estearato) 
500 mg, comprimido ou 
cápsula. Comprimido 25.879 0,3500 9.057,65

MEDILAR IM-
PORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDI-
CO HOSPITALARES 
LTDA. PRATI

120

Eritromicina (Estearato) 
50 mg/mL, frasco com 60 
ml ou mais, com dosador 
graduado. Frasco 1.584 3,3200 5.258,88

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA P. Donaduzzi

121 Espiramicina 1,5 MUI. Comprimido 11.639 2,0300 23.627,17

WINCORP FARMA-
CEUTICA COMER-
CIAL LTDA Sanofi-Aventis

122 Espironolactona 100mg. Comprimido 41.200 0,2000 8.240,00

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Hipolabor

123 Espironolactona 25mg. Comprimido 723.575 0,0755 54.629,91

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA

CELLOFARM/AS-
PEN/AGILA

124

Estrogênios conjugados 
0,625mg, embalagem 
individual com blister de 
28 comprimidos, embala-
gem com no máximo 700 
comprimidos. Comprimido 282.220 0,8186 231.025,29

Hospfar Indústria 
e Comercio de 
Produtos Hosptala-
res LTda

WYETH MEDICA 
IRELAND

125

Fenitoína (sal sódico) 25 
mg/mL, suspensão oral, 
frasco de 120 mL. Frasco 5.189 0,1000 518,9

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto
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126
Fenitoína (sal sódico) 
100 mg. Comprimido 358.183 0,0470 16.834,60

MAURO MARCIA-
NO GARCIA DE 
FREITAS TEUTO

127

Fenitoína (Sal Sódico) 
50mg/mL, ampola de 5 
mL. Ampola 1.123 0,5300 595,19

A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. HIPOLABOR

128 Fenobarbital 100 mg. Comprimido 397.065 0,0359 14.254,63

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA SANVAL

129

Fenobarbital 40mg/mL, 
solução oral, frasco com 
20 mL. Frasco 6.463 1,1800 7.626,34

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Sanval

130
Fenofibrato 200mg micro-
nizado. Capsula 106.863 1,7300 184.872,99

A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. GERMED

131

Fenoterol solução para 
inalação 5 mg/mL, frasco 
com 20 ml ou mais. Frasco 9.664 1,0800 10.437,12

MEDILAR IM-
PORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDI-
CO HOSPITALARES 
LTDA. PRATI

132

Fitas/Tiras reagentes 
para teste de determina-
ção de glicemia Unidade 424.360 0,3470 147.252,92

Roche Diagnóstica 
Brasil Ltda Roche Diagnostics

133 Fluconazol 150 mg. Cápsula 125.660 0,1200 15.079,20

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda MED QUIMICA
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134
Flunarizina (dicloridrato) 
10 mg,  comprimido. Comprimido 42.488 0,0480 2.039,42

MAURO MARCIA-
NO GARCIA DE 
FREITAS VITAPAN

135

Fluoxetina 20 mg, cápsu-
las, embalagem com no 
máximo 600 cápsulas. Cápsula 2.332.950 0,0900 209.965,50

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Hipolabor

136

Furosemida 10mg/ml, 
solução injetável, ampola 
de 2 mL. Ampola 5.629 0,1800 1.013,22

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

137 Furosemida 40 mg. Comprimido 518.605 0,0150 7.779,08

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Hipolabor

138
Gentamicina 40 mg/mL, 
ampola de 1 mL. Ampola 1.700 0,4800 816

Prodiet Farmacêu-
tica Ltda NOVAFARMA

139

Gentamicina 5mg/ml, 
solução oftálmica, frasco 
de 5 ml. Frasco 1.159 5,2999 6.142,58

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Allergan

140 Glibenclamida 5 mg. Comprimido 1.934.340 0,0094 18.182,80

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Royton

141 Glicazida 80 mg. Comprimido 182.722 0,1349 24.649,20

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA CIFARMA
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142
Glicose a 25%, injetável, 
ampola de 10 ml. Ampola 21.810 0,1130 2.464,53

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda ISOFARMA

143
Glicose a 50%, injetável, 
ampola de 10 ml. Ampola 42.771 0,1169 4.999,93

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA ISOFARMA

144

Gluconato de cálcio 10%, 
injetável, ampola de 10 
ml. Ampola 675 0,9000 607,5

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA Hypofarma

145 Haloperidol 1 mg. Comprimido 4.378 0,0700 306,46

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

146
Haloperidol 2mg/mL, 
frasco com 20 ml. Frasco 966 2,0500 1.980,30

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

147 Haloperidol 5 mg. Comprimido 185.658 0,0230 4.270,13

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

148
Haloperidol 5mg/mL, 
injetável, ampola de 1 ml.Ampola 2.974 0,2800 832,72

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

149
Haloperidol decanoato 50 
mg/ml, solução injetável. Ampola 3.389 2,5000 8.472,50

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA
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150
Hepariana sódica 5.000 
UI/ml, ampola de 5 ml. Ampola 2.390 8,0000 19.120,00

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

151 Hidroclorotiazida 25 mg. Comprimido 2.976.700 0,0090 26.790,30

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Pharlab

152 Hidroclorotiazida 50 mg. Comprimido 280.675 0,0140 3.929,45

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

153

Hidrocortisona (succinato 
sódico) 100 mg, pó para 
suspensão injetável, 
frasco + diluente. Frasco-ampola 2.833 0,6900 1.954,77

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda ASPEN

154

Hidrocortisona (succinato 
sódico) 500 mg, pó para 
suspensão injetável, 
frasco + diluente. Frasco-ampola 8.832 2,0199 17.839,76

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA

CELLOFARM/AS-
PEN/AGILA

155
Hidroxicloroquina (sulfa-
to) 400 mg comprimido. Comprimido 2.343 1,2700 2.975,61

ADISUL DISTRI-
BUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA medley

156

Hidróxido de alumínio 
60 mg/mL + Hidróxido 
de Magnésio 40 mg/
mL, frasco com 100 ml 
ou mais, com dosador 
graduado. Frasco 6.026 0,9799 5.904,88

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA SOBRAL
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157

Hidróxido de ferro III 
(sacarato) 20mg/ml (EV) 
ampola 5 ml embalagem 
individual em cartucho 
ou com no máximo 100 
frascos. Ampola 193 5,7395 1.107,72

CIRÚRGICA JAW 
COMÉRCIO DE 
MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA.NYCOMED

158

Ibuprofeno 20 mg/mL, 
suspensão oral, frasco 
com 100ml ou mais com 
dosador graduado. Frasco 6.695 3,2900 22.026,55

Ciamed Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda NATULAB

159
Ibuprofeno 300 mg com-
primido ou drágea. Comprimido 363.075 0,0368 13.361,16

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda VITAPAN

160

Ibuprofeno 50 mg/mL, 
gotas, frasco 30ml ou 
mais. Frasco 24.669 0,5980 14.752,06

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA MULTILAB

161
Ibuprofeno 600 mg com-
primido ou drágea. Comprimido 1.081.500 0,0470 50.830,50

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

162
Imipramina (cloridrato) 
25mg. Comprimido 470.968 0,0290 13.658,07

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

163

Iodeto de potássio 100 
mg/5mL, xarope, frasco 
de até 100 ml. Frasco 773 0,8600 664,78

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA SOBRAL
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164

Ipratrópio (brometo) 
20mcg/dose, uso oral, 
aerossol 200 doses, 
embalagem individual em 
cartucho. Frasco 4.429 14,2800 63.246,12

DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMEN-
TOS ANB FARMA 
LTDA Boehringer

165

Ipratrópio (brometo) 
0,250 mg/ml, gotas, 
frasco de 20 ml. Frasco 16.689 0,5190 8.661,59

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO

166

Isossorbida (dinitrato) 
5 mg, comprimido sub-
lingual. Comprimido 84.769 0,0320 2.712,61

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Sanval

167
Isossorbida (dinitrato) 
10 mg. Comprimido 229.175 0,0999 22.894,58

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Germed

168
Isossorbida (mononitrato) 
20 mg. Comprimido 42.745 0,0950 4.060,78

BIOLAB SANUS 
FARMACEUTICA 
LTDA BIOLAB SANUS

169
Isossorbida (mononitrato) 
40 mg. Comprimido 54.590 0,1220 6.659,98

Laboratórios Bal-
dacci S/a Lab. Baldacci S/A

170
Ivermectina 6mg com-
primido. Comprimido 14.549 0,2290 3.331,72

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA CIFARMA
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171

Lanceta descartável 
para punção digital, com 
dispositivo perfurocortan-
te mantido com agulha 
protegida e esterilizada, 
acoplado à lancetador 
descartável, de uso úni-
co, que não permite ser 
remontado ou reutilizado. 
Agulha em aço inoxidá-
vel, com profundidade de 
penetração máxima de 
1,8 mm, que retrai auto-
maticamente após o uso. 
A empresa vencedora 
deve apresentar registro 
comprovando que este 
material atende a NR 32 
(Norma regulamenta-
dora). Unidade 175.358 0,2800 49.100,24

SG TECNOLOGIA 
CLÍNICA LTDA.

ANHUI KANGDA 
MEDICAL PRO-
DUCTS CO., LTD

172
Levodopa 100 mg + 
Benserazida 25mg. Comprimido 44.805 1,1689 52.372,56

Prodiet Farmacêu-
tica Ltda ROCHE

173
Levodopa 200 mg + 
Benserazida 50 mg. Comprimido 54.075 1,5689 84.838,27

Prodiet Farmacêu-
tica Ltda ROCHE

174
Levodopa 250 mg + 
Carbidopa 25mg. Comprimido 174.328 0,1700 29.635,76

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Hypermarcas

175 Levofloxacino 500 mg. Comprimido 41.973 0,6700 28.121,91

Licimed Distribui-
dora de Medica-
mentos, Correlatos 
e Produtos Médicos 
e Hospitalares LtdaEurofarma Ltda

176
Levomepromazina (male-
ato) 100mg. Comprimido 176.645 0,3200 56.526,40

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

177
Levomepromazina (male-
ato) 25mg. Comprimido 180.765 0,0870 15.726,56

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA
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178

Levonorgestrel + Etini-
lestradiol 0,15+0,03 mg, 
cartela com 21 drágeas. Drágea 144.200 0,0227 3.273,34

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA MABRA

179 Levotiroxina 100 mcg. Comprimido 599.061 0,1180 70.689,20

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda MERCK

180 Levotiroxina 25 mcg. Comprimido 503.413 0,1180 59.402,73

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda MERCK

181 Levotiroxina 50 mcg. Comprimido 753.188 0,1279 96.332,75

DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMEN-
TOS ANB FARMA 
LTDA Merck s/a

182

Lidocaína (cloridrato) 
2%, com vasoconstritor, 
frasco ampola de 20ml, 
embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 25 frascos. Frasco-ampola 1.357 1,5000 2.035,50

Scheid & Castro 
Distribuidora de 
Produtos Farma-
cêuticos Ltda. PHARLAB

183

Lidocaína (cloridrato) 
2%, sem vasoconstritor, 
frasco ampola de 20ml, 
embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 25 frascos. Frasco-ampola 2.554 1,6200 4.137,48

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A.

184

Lidocaína (cloridrato) 
2% gel, tubo com 20 g, 
embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 50 bisnagas. Bisnaga 1.468 1,3000 1.908,40

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PHARLAB

185

Loratadina 1 mg/mL, 
suspensão oral, frasco 
com 100 mL. Frasco 32.857 1,0000 32.857,00

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI
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186 Loratadina 10mg. Comprimido 129.780 0,0370 4.801,86

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA GEOLAB

187 Lorazepam 2 mg. Comprimido 123.600 0,0378 4.672,08

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA TEUTO

188
Losartano potássico 50 
mg. Comprimido 1.457.450 0,0370 53.925,65

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

189
Mebendazol 100 mg, 
comprimido mastigável. Comprimido 29.922 0,0240 718,128

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA SOBRAL

190

Mebendazol 100 mg/5mL, 
suspensão oral, frasco 
com 30 ml. Frasco 9.888 0,3697 3.655,59

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda MARIOL

191

Medroxiprogesterona 
(acetato) 10 mg, compri-
mido, embalagem com no 
máximo 14 comprimidos. Comprimido 7.699 0,7800 6.005,22

DIMASTER 
COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA EMS

192

Medroxiprogesterona 
(acetato) 150 mg ampola 
1ml, embalagem indivi-
dual em cartucho ou em 
50 ampolas ou mais,   em 
embalagem primária e 
secundária. Ampola  6.185 12,8000 79.168,00

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIÃO QUIMICA 
FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A
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193
Metformina (cloridrato) 
500 mg. Comprimido 1.130.425 0,0330 37.304,03

AUROBINDO 
PHARMA INDUS-
TRIA FARMACEU-
TICA LTDA

AUROBINDO 
PHARMA LIMITED

194
Metformina (cloridrato) 
850 mg. Comprimido 2.456.550 0,0340 83.522,70

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

195 Metildopa 250 mg. Comprimido 362.045 0,0729 26.393,08

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA TKS

196 Metildopa 500 mg. Comprimido 257.500 0,1150 29.612,50

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA LABORIS

197
Metilfenidato (cloridrato) 
10 mg. Comprimido 95.275 0,6900 65.739,75

DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMEN-
TOS ANB FARMA 
LTDA Novartis

198 Metoclopramida 10mg. Comprimido 412.000 0,0369 15.202,80

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA Hipolabor

199
Metoclopramida 5mg/ml, 
ampola de 2 ml. Ampola 13.854 0,1596 2.211,10

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda ISOFARMA

200

Metoclopramida 4 mg/
ml, solução oral, frasco 
de 10 ml. Frasco 20.832 0,3230 6.728,74

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. mariol



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 328

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

201
Metoprolol (succinato) 
100 mg. Comprimido 169.693 1,3900 235.873,27

VICTÓRIA COMÉR-
CIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA. Astrazeneca

202
Metoprolol (succinato) 
50 mg. Comprimido 222.738 0,8500 189.327,30

VICTÓRIA COMÉR-
CIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA. Astrazeneca

203 Metronidazol 250 mg. Comprimido 161.453 0,0340 5.489,40

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

204

Metronidazol (benzoato) 
50mg/ml, suspensão 
oral, frasco com 100ml 
ou mais, com dosador 
graduado. Frasco 6.541 1,5000 9.811,50

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

205

Metronidazol 500mg/5g 
creme ou geleia vaginal, 
bisnaga com 40g ou 
mais, com aplicador, 
embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 50 bisnagas. Bisnaga 10.017 1,1000 11.018,70

LABORATÓRIO 
TEUTO BRASILEI-
RO S/A

LABORATÓRIO 
TEUTO

206

Miconazol (Nitrato) 2% 
(20mg/g) creme derma-
tológico, bisnaga com 
20g ou mais, embalagem 
individual em cartucho 
ou com no máximo 50 
bisnagas. Bisnaga 2.936 1,0500 3.082,80

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

207

Miconazol (Nitrato) 2% 
(20mg/g) creme vaginal, 
bisnaga com 80g ou 
mais, com aplicador, 
embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 50 bisnagas. Bisnaga 8.446 1,3000 10.979,80

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO
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208 Morfina 10 mg. Comprimido 22.918 0,2600 5.958,68

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

209
Morfina 10 mg/mL, am-
pola 1 mL. Ampola 4.120 0,4950 2.039,40

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. hipolabor

210 Morfina 30 mg. Comprimido 51.243 0,7100 36.382,53

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

211

N-butilescopolamina (bro-
meto) 10 mg/mL, solução 
oral, frasco de 20ml. Frasco 11.588 1,7000 19.699,60

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

212

N-butilescopolamina (bro-
meto) 10 mg, comprimi-
do ou drágea. Comprimido 346.853 0,1200 41.622,36

União Química Far-
macêutica Nacional 
S/A

UNIAO QUIMICA 
FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A

213

N-butilescopolamina (bro-
meto) 20 mg + dipirona 
sódica 2.500mg, ampola 
de 5ml. Ampola 24.694 0,6685 16.507,94

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA HYPOFARMA

214

Neomicina (sulfato) 
5mg/g + Bacitracina 
250UI/g, tubo com 10g 
ou mais, embalagem 
individual em cartucho 
ou com no máximo 50 
bisnagas. Bisnaga 30.179 0,5000 15.089,50

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Sanval

215 Nifedipina 10 mg. Comprimido 15.450 0,0250 386,25

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Geolab
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216
Nifedipina 20 mg (re-
tard). Comprimido 78.280 0,0475 3.718,30

Dupatri Hospitalar 
Com. Imp Exp. 
Ltda MEDQUIMICA

217 Nimesulida 100 mg. Comprimido 1.328.700 0,0250 33.217,50

MAURO MARCIA-
NO GARCIA DE 
FREITAS VITAPAN

218
Nimesulida 50mg/ml, 
frasco de 15ml. Frasco 23.845 0,5200 12.399,40

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

219

Nistatina 100.000 UI/mL, 
suspensão oral, frasco 
de 50 mL ou mais, frasco 
com dosador graduado. Frasco 3.734 1,0900 4.070,06

PRATI DONADUZZI 
& CIA LTDA PRATI DONADUZZI

220

Nistatina 25000 UI/g 
creme vaginal, bisnaga 
com 60g ou mais, com 
aplicador, embalagem 
individual em cartucho 
ou com no máximo 50 
bisnagas. Bisnaga 7.159 1,0100 7.230,59

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO

221
Nitrofurantoína 100 mg, 
comprimidos. Comprimido 20.600 0,1199 2.469,94

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA TEUTO

222

Noretisterona (enantato) 
50mg + estradiol (vale-
rato) 5mg/ml, ampola de 
1 ml. Ampola 2.987 5,9385 17.738,30

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA MABRA

223

Noretisterona 0,35 mg, 
cartela com 35 compri-
midos. Comprimido 62.058 0,1500 9.308,70

BIOLAB SANUS 
FARMACEUTICA 
LTDA BIOLAB SANUS
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224 Norfloxacino 400 mg. Comprimido 85.748 0,0799 6.851,27

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA MEDQUIMICA

225
Nortriptilina, cloridrato 25 
mg, cápsula. Cápsula 87.550 0,0800 7.004,00

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

226
Nortriptilina, cloridrato 50 
mg, cápsula. Cápsula 66.950 0,0800 5.356,00

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

227
Nortriptilina, cloridrato 75 
mg, cápsula. Cápsula 45.578 0,0800 3.646,24

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

228
Omeprazol 20 mg, 
cápsula. Cápsula 3.053.950 0,0299 91.313,11

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda GEOLAB

229

Omeprazol 40 mg pó liofi-
lizado + diluente ampola 
de 10 ml. Frasco-ampola 258 2,8200 727,56

A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. ARISTON

230
Pantoprazol de sódio 40 
mg comprimido. Comprimido 89.095 0,1420 12.651,49

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. sandoz

231

Paracetamol 300 mg + 
Carisoprodol 25 mg + 
diclofenaco sódico 50 mg 
+ Cafeína anidra 30 mg. Comprimido 23.175 0,0800 1.854,00

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Pharlab
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232
Paracetamol 200 mg/mL, 
frasco com 10 ml. Frasco 27.038 0,3630 9.814,79

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda MARIOL

233

Paracetamol 500 mg + 
codeína 30mg, com-
primido, blister com 12 
comprimidos. Comprimido 258.530 0,3500 90.485,50

Licimed Distribui-
dora de Medica-
mentos, Correlatos 
e Produtos Médicos 
e Hospitalares LtdaEurofarma Ltda

234 Paracetamol 500 mg. Comprimido 963.823 0,0200 19.276,46

WAM-MED DIS-
TRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA. BALM LABOR

235 Paracetamol 750 mg. Comprimido 473.800 0,0300 14.214,00

Ciamed Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda ZYDUS

236
Paroxetina (cloridrato) 
20 mg. Comprimido 190.035 0,1399 26.585,90

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Sandoz

237 Pentoxifilina 400 mg. Comprimido 59.225 0,2690 15.931,53

Centermedi Comer-
cio de Produtos 
Hospitalares ltda. teuto

238
Permanganato de Potás-
sio 100 mg. Comprimido 5.433 0,0400 217,32

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Mariol

239

Permetrina 10 mg/mL 
(1%) loção, frasco de 60 
mL ou mais. Frasco 6.051 0,6900 4.175,19

Prodiet Farmacêu-
tica Ltda MULTILAB
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240

Permetrina 50 mg/mL 
(5%) loção, frasco de 60 
mL ou mais. Frasco 1.056 1,7900 1.890,24

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA SANTA TEREZINHA

241 Pirimitamina 25mg. Comprimido 2.833 0,0539 152,6987
Prodiet Farmacêu-
tica Ltda FARMOQUIMICA

242 Piroxicam 20 mg. Comprimido 90.125 0,0639 5.758,99

Andrômeda Distri-
buidora de Medica-
mentos Ltda PRATI

244

Prednisolona (fosfato 
sódico) 1,34 mg/ml, 
solução oral, frasco com 
100 ml. Frasco 1.288 3,5000 4.508,00

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

245

Prednisolona (fosfato 
sódico) 3 mg/ml, solução 
oral, frasco com 60 mL 
ou mais. Frasco 8.317 2,6000 21.624,20

MAURO MARCIA-
NO GARCIA DE 
FREITAS PRATI

246 Prednisona 20 mg. Comprimido 189.778 0,0660 12.525,35

Dimerios Comércio 
de Materiais Cirúr-
gicos LTDA P. Donaduzzi

247 Prednisona 5 mg. Comprimido 160.165 0,0220 3.523,63

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Prati Donaduzzi
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248
Prometazina (cloridrato) 
25 mg. Comprimido 62.058 0,0238 1.476,98

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

249

Prometazina (cloridrato) 
25 mg/ml, solução injetá-
vel,  ampola de 2 ml. Ampola 4.584 1,0000 4.584,00

A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. CRISTALIA

250 Propatilnitrato 10mg. Comprimido 273.465 0,2580 70.553,97
Prodiet Farmacêu-
tica Ltda BRISTOL

251 Propiltiouracil 100mg. Comprimido 31.724 0,4036 12.803,81

Hospfar Indústria 
e Comercio de 
Produtos Hosptala-
res LTda

LABORATÓRIOS 
PFIZER LTDA

252
Propranolol (cloridrato) 
40 mg. Comprimido 1.269.475 0,0097 12.313,91

BH FARMA COMÉR-
CIO LTDA

OSORIO DE MO-
RAIS

253
Ranitidina (cloridrato) 
150mg. Comprimido 357.977 0,0330 11.813,24

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA MEDQUIMICA

254

Ranitidina (cloridrato) 25 
mg/mL, solução injetável,  
ampola de 2 ml. Ampola 7.184 0,2149 1.543,84

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA TEUTO

255 Risperidona 1 mg. Comprimido 231.750 0,0300 6.952,50
TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 335

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 95219/03/2012 (Segunda-feira)

257

Sais p/ Reidratação Oral, 
pó p/ solução oral, enve-
lope de 27,9g (cloreto de 
sódio3,5g + cloreto de 
potássio 1,5g + citrato de 
sódio 2,9g + glicose 20g) 
para 01 litro, embala-
gem com no máximo 50 
sachês/envelopes. Sache 52.710 0,2790 14.706,09

MEDILAR IM-
PORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDI-
CO HOSPITALARES 
LTDA. PRATI

258

Salbutamol 0,4 mg/ml, 
xarope, frasco de 100 ml 
ou mais, com dosador 
graduado. Frasco 3.348 0,6990 2.340,25

A. G. KIENEN & 
CIA. LTDA. PRATI

259

Salbutamol 100 mcg/
dose, aerossol 200 doses 
inalatório, embalagem 
individual em cartucho. Frasco 7.622 3,5800 27.286,76

DIMASTER 
COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA MEDISPRAY

260 Secnidazol 1g. Comprimido 12.618 0,3400 4.290,12

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

261

Seringa descartável, 
estéril, atóxica capacida-
de 50 UI Seringa 286.855 0,4100 117.610,55

MEDILAR IM-
PORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDI-
CO HOSPITALARES 
LTDA. BD

262
Sertralina (cloridrato) 50 
mg. Comprimido 460.410 0,1800 82.873,80

AUROBINDO 
PHARMA INDUS-
TRIA FARMACEU-
TICA LTDA

AUROBINDO 
PHARMA LIMITED
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263 Sinvastatina 10 mg. Comprimido 195.700 0,0450 8.806,50

DIMASTER 
COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA LABORIS

264 Sinvastatina 20 mg. Comprimido 3.594.700 0,0500 179.735,00

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA LABORIS

265 Sinvastatina 40 mg. Comprimido 319.300 0,0928 29.631,04

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA LABORIS

266 Sulfadiazina 500 mg. Comprimido 9.785 0,0900 880,65
Prodiet Farmacêu-
tica Ltda SOBRAL

267

Sulfadiazina de prata 
10 mg/g (1%), cre-
me, bisnaga com 30 g, 
embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 50 bisnagas. Bisnaga 2.075 1,8400 3.818,00

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

268

Sulfametoxazol + Tri-
metoprima 40+8mg/ml, 
suspensão oral, frasco 
com 100ml ou mais com 
dosador graduado. Frasco 4.403 0,8400 3.698,52

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO

269

Sulfametoxazol + 
Trimetoprima 400 mg + 
80 mg. Comprimido 162.483 0,0399 6.483,07

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI
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Sulfato Ferroso 25 mg/
mL de Fe II, frasco conta-
gotas com 30ml. Frasco 11.639 0,5500 6.401,45

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Hipolabor

271

Sulfato Ferroso 40 mg de 
Fe ll, comprimido revesti-
do, cápsula ou drágea. Comprimido 450.625 0,0289 13.023,06

COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA BELFAR

272
Sulpirida 50 mg, cápsulas 
ou comprimidos. Comprimido 12.875 0,3400 4.377,50

WINCORP FARMA-
CEUTICA COMER-
CIAL LTDA Sanofi-Aventis

273
Tansulosina (cloridrato) 
0,4 mg comprimido. Comprimido 7.725 3,6438 28.148,36

Hospfar Indústria 
e Comercio de 
Produtos Hosptala-
res LTda

ASTELLAS B.V. - 
HOLANDA

274
Teofilina 100 mg compri-
mido. Comprimido 107.120 0,3270 35.028,24

CIRÚRGICA JAW 
COMÉRCIO DE 
MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA.ABBOTT

275
Teofilina 200 mg compri-
mido. Comprimido 36.565 0,5080 18.575,02

CIRÚRGICA JAW 
COMÉRCIO DE 
MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA.ABBOTT

276

Tiabendazol suspensão 
50 mg/mL, frasco com 
60ml ou mais. Frasco 2.575 10,4200 26.831,50

NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS Uci-Farma
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Ticlopidina (cloridrato) 
250 mg comprimido, 
embalagem com 30 com-
primidos. Comprimido 25.750 0,2000 5.150,00

BIOLAB SANUS 
FARMACEUTICA 
LTDA BIOLAB SANUS

278

Timolol (maleato) 0,5%, 
solução oftálmica, frasco 
de 5 mL. Frasco 1.182 0,8900 1.051,98

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

279 Tinidazol 500 mg. Comprimido 7.210 1,6400 11.824,40

Hospfar Indústria 
e Comercio de 
Produtos Hosptala-
res LTda

LABORATÓRIOS 
PFIZER LTDA

280

Tobramicina 3mg/ml, 
solução oftálmica, frasco 
de 5 ml embalagem 
individual em cartucho 
ou com no máximo 50 
frascos. Frasco 7.184 9,5000 68.248,00

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

281

Tramadol 100 mg/mL,  
frasco de 10ml embala-
gem individual em cartu-
cho ou com no máximo 
50 frascos. Frasco 1.365 30,0000 40.950,00

Cristália Produtos 
Químicos Farma-
cêuticos Ltda CRISTÁLIA

282 Tramadol 50 mg. Comprimido 98.623 0,0790 7.791,22

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA TEUTO

283

Tramadol 50 mg/
mL,  ampola de 1 mL 
embalagem individual 
em cartucho ou com no 
máximo 50 ampolas. Ampola 3.414 0,4300 1.468,02

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

284

Valproato de sódio 250 
mg, cápsula ou compri-
mido. Comprimido 302.563 0,1770 53.553,65

BIOLAB SANUS 
FARMACEUTICA 
LTDA BIOLAB SANUS
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Valproato de sódio 500 
mg, cápsula ou compri-
mido. Comprimido 121.283 0,3700 44.874,71

BIOLAB SANUS 
FARMACEUTICA 
LTDA BIOLAB SANUS

286

Valproato de sódio, 
50mg/ml solução oral, 
frasco de 100 ml ou mais, 
com dosador graduado. Frasco 7.519 1,5800 11.880,02

DIMACI/MG MATE-
RIAL CIRÚRGICO 
LTDA Teuto

288

Varfarina 5 mg, compri-
mido, embalagem indivi-
dual ou com no máximo 
600 comprimidos. Comprimido 231.750 0,0895 20.741,63

Concord Distribui-
dora de Medica-
mentos Ltda - EPP

LABORATÓRIO 
TEUTO BRASILEI-
RO S/A

289

Venlafaxina (cloridrato) 
150 mg, comprimido, 
embalagem individual 
ou com no máximo 600 
comprimidos. Comprimido 48.153 0,3700 17.816,61

TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT

290

Venlafaxina (cloridrato) 
75 mg, comprimido, 
embalagem individual 
ou com no máximo 600 
comprimidos. Comprimido 208.575 0,2300 47.972,25

TORRENT DO 
BRASIL LTDA. TORRENT

291

Verapamil (Cloridrato) 
80 mg, comprimido ou 
comprimido revestido ou 
drágea. Comprimido 89.610 0,0370 3.315,57

MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
LTDA PRATI

292

Vitaminas A (retinol) 
50.000 + vitamina D (er-
gocalciferol) 10.000 UI/
ml, solução oral, frasco 
10 ml. Frasco 5.742 4,7400 27.217,08

CIRÚRGICA JAW 
COMÉRCIO DE 
MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA.NYCOMED
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Cereal para alimentação 
infantil, com farinha de 
arroz enriquecida, vita-
minas e minerais. Com 
registro no ministério da 
saúde. Grama 51.500 0,0187 963,05

Scheid & Castro 
Distribuidora de 
Produtos Farma-
cêuticos Ltda. Nestlé

294

Cereal para alimentação 
infantil, com farinha de 
milho enriquecida, vita-
minas e minerais. Com 
registro no ministério da 
saúde. Grama 41.200 0,0187 770,44

Scheid & Castro 
Distribuidora de 
Produtos Farma-
cêuticos Ltda. Nestlé

295

Dieta polimérica padrão, 
nutricionalmente comple-
ta, normocalórica (densi-
dade calórica de 1,0 a 1,2 
kcal/ml} e normoproteica, 
com proteína animal e/
ou vegetal para nutrição 
enteral ou oral, indicada 
para pessoa maior de 10 
anos.  Com fibras solúveis 
e insolúveis, isento de sa-
carose, lactose e glúten. 
Sabor isento, natural ou 
baunilha. Embalagem te-
tra pack com no máximo 
1 litro. Litro 1.313 16,5900 21.782,67

nutrimed industrial 
ltda

Nutrimed Industrial 
Ltda

296

Dieta polimérica pedia-
trica nutricionalmente 
competa, normocalórica e 
normoproteica, isento de 
sacarose, lactose e glúten 
para nutrição oral e 
enteral. Embalagem tetra 
pack com no máximo 1 
litro. Litro 412 25,9900 10.707,88

nutrimed industrial 
ltda

Nutrimed Industrial 
Ltda

297

Dieta polimérica, nutri-
cionalmente completa e 
hipercalórica, isenta de 
lactose e glúten, para 
nutrição enteral ou oral.  
Indicada para crianças a 
partir de 1 ano de idade. Grama 510.880 0,0436 22.274,37

Oncoline Comércio 
de Medicamentos 
Ltda

Danone - Milupa - 
Ind Alemã

298

Dieta polimérica, nutri-
cionalmente completa 
normocalorica e normo-
proteica, com proteína 
animal e/ou vegetal, hi-
possódica. Para nutrição 
enteral ou oral, indicada 
para pessoas maiores de 
10 anos. Sabor isento, 
natural ou baunilha. Em 
pó. Grama 1.013.520 0,0250 25.338,00

Oncoline Comércio 
de Medicamentos 
Ltda

Danone - Kasdorf - 
Ind Argentina
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Dieta polimérica, nutri-
cionalmente completa 
normocalorica e normo-
proteica, com proteína 
animal e/ou vegetal. Hi-
possódica. Para nutrição 
enteral ou oral, indicada 
para pessoas maiores de 
10 anos. Sabor isento, 
natural ou baunilha. Em 
pó, enriquecida com fi-
bras solúveis e insolúveis.  Grama 144.767 0,0360 5.211,61

MEDILAR IM-
PORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDI-
CO HOSPITALARES 
LTDA. NUTERAL

301

Fórmula infantil a base de 
leite de vaca, enriquecido 
com ferro, vitaminas e 
minerais. Indicada para 
crianças de 0 a  6 meses 
de vida. Em pó. Grama 150.380 0,0183 2.751,95

Oncoline Comércio 
de Medicamentos 
Ltda

Danone - Kasdorf - 
Ind Argentina

302

Fórmula infantil a base de 
leite de vaca, enriquecido 
com ferro, vitaminas e 
minerais. Indicada para 
crianças maiores de 6 
meses de idade. Em pó. Grama 125.660 0,0156 1.960,30

Oncoline Comércio 
de Medicamentos 
Ltda  

303

Fórmula infantil a base de 
proteína isolada de soja, 
isenta de sacarose, lacto-
se e proteínas do soro do 
leite.  Em pó. Grama 123.600 0,0760 9.393,60

Scheid & Castro 
Distribuidora de 
Produtos Farma-
cêuticos Ltda. Nestlé

304

Fórmula infantil anti-re-
gurgitação indicada para 
crianças de 0 a 12 meses. 
Em pó. Grama 114.536 0,0330 3.779,69

Oncoline Comércio 
de Medicamentos 
Ltda

Danone - Kasdorf - 
Ind Argentina

305

Fórmula infantil, isenta 
de sacarose, lactose e 
proteínas do soro do 
leite, e proteína isolada 
de soja. Em pó. Grama 72.100 0,0425 3.064,25

Oncoline Comércio 
de Medicamentos 
Ltda

Danone - Nutricia - 
Ind Holandesa

306

Suplemento alimentar 
lácteo ara crianças, uso 
oral, contendo vitaminas 
e minerais, isento de sa-
carose, lactose e glúten. 
Apresentação em pó com 
sabores variados. Grama 192.868 0,0246 4.744,55

Oncoline Comércio 
de Medicamentos 
Ltda

Danone - Kasdorf - 
Ind Argentina

O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de cento e 
oitenta dias, contado de sua publicação.

Blumenau, 16 de março de 2012.
ORIDES KORMANN
Autoridade Competente
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