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Alfredo Wagner

Prefeitura

CHAMADA PÚBLICA Nº05/2022 - SORTEIO
Publicação Nº 4281184

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Chamada Pública Nº05/2022

O Município de Alfredo Wagner – SC, torna público que estará realizando Sessão Pública referente à Chamada Pública Nº05/2022, na data 
de 03 de novembro de 2022, às 14 horas, para sorteio dos Leiloeiros habilitados.
Informa ainda que o edital e seus anexos encontram-se no site: www.alfredowagner.sc.gov.br, dúvidas pelo telefone 48- 3276 1211 Setor 
de Compras e Licitações.
Alfredo Wagner, em 28 de Outubro de 2022
Gilmar Sani
Prefeito Municipal

http://www.alfredowagner.sc.gov.br
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Angelina

Prefeitura

OFICIO Nº 096/2022
Publicação Nº 4281022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Angelina, 28 de outubro de 2022.
Oficio nº 096 /2022

À Empresa:

Andrade & Amorim Engenharia Ltda. - EPP CNPJ n° 22.853.624/0001-94

PARTICIPANTE E SEGUNDA COLOCA EDITAL DE LICITAÇÃO TP nº 007/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

Prezados,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente, encaminhar aos senhores: Chamada para a execução do Lote 1: Estaquea-
mento 25 a 56, 620 metros de extensão, Etapa 2 (Linha dos Chaves), tendo em vista a Rescisão Amigável n° 001/2022, a qual a empresa 
contratada Propav Projetos e Construções Ltda. – ME inscrita no CNPJ: n.º 21.310.754/0001-18 abriu mão do contrato n° 061/2022 , 
possibilitando a segunda colocada a prosseguir com a execução pelo valor ofertado pela vencedora da Tomada de Preços, que é de R$ 
375.335,57 (trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), tento como condicionantes todos 
os termos expostos no edital mencionado acima. Disponibiliza-se o prazo de dez (10) dias para assinatura do contrato, sob pena de decair 
o direito a contratação, observando-se ainda as estipulações do artigo 64 e parágrafos da Lei n.º 8.666/93

Michael Soares
Secretário de Administração e Finanças de Angelina

PORTARIA 145/2022
Publicação Nº 4281038

PORTARIA N° 145/2022
Concede Adicional Trienário.

Roseli Anderle, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 161 da lei complementar nº 
021/2013 de 23/12/2013,

Resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional Trienário a servidora Roseli Aparecida Coelho Hillesheim matrícula funcional nº 040 ocupante do cargo provi-
mento efetivo de Professora do quadro de pessoal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2022
Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Angelina, 27 de outubro de 2022.

Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA 146/2022
Publicação Nº 4281039

PORTARIA N° 146/2022
Concede Adicional Trienário.

Roseli Anderle, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 161 da lei complementar nº 
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021/2013 de 23/12/2013,

Resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional Trienário a servidora Eleonor das Neves de Souza matrícula funcional nº 134 ocupante do cargo provimento 
efetivo de Atendente de Saúde Pública do quadro de pessoal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2022
Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Angelina, 27 de outubro de 2022.

Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA 147/2022
Publicação Nº 4281040

PORTARIA N° 147/2022
Concede Adicional Trienário.

Roseli Anderle, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 161 da lei complementar nº 
021/2013 de 23/12/2013,

Resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional Trienário ao servidor Antenor da Rosa matrícula funcional nº 775 ocupante do cargo provimento efetivo de 
Técnico de Enfermagem do quadro de pessoal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2022
Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Angelina, 27 de outubro de 2022.

Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA 148/2022
Publicação Nº 4281041

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

PORTARIA Nº 148/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 215 da Lei Municipal nº 021/2013 
de 23/12/2013, considerando o afastamento concedido pelo órgão oficial de perícia e o parecer da assistência social;

Resolve:

Art. 1º - Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a servidora Zelir Schnaider Hang, ocupante do cargo de provimen-
to efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Angelina, sem prejuízo de sua remuneração no 
período de 10/09/2022 à 09/12/2022.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/09/2022.

Art. 3º - Registre-se, publica-se, cumpra-se.

Angelina, 27 de outubro de 2022.

Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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Anitápolis

Prefeitura

CONTRATO ACT 40/2022
Publicação Nº 4280857

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO Nº 040/2022

O MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.892.332/0001-92, cuja Prefeitura se localiza na 
Rua Gonçalves Júnior, 260, Centro, doravante denominada MUNICÍPIO, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora SOLANGE 
BACK, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 790.161.709-87, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Junior, nº 125, Centro, 
Anitápolis/SC, autorizado pelo art. 37, IX da Constituição Federal e Leis Municipais n.º 504/00, 505/00 e 616/05 e a Senhora RAFAELA CA-
ROLINE ROSAR BACK, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o n.º 061.562.809-52, portadora da Carteira de Identidade n.º 5.224.969, 
residente e domiciliada na Servidão Waldir Stupp, s/n, Vila Antônio David, SC, CEP 88475-000, doravante denominado CONTRATADO, fir-
mam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao regime estatutário, constante na Lei Municipal nº 504/2000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo Contratado das atribuições do cargo de Professor, descrito no quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Anitápolis.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O Contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal, paga juntamente com a dos servidores efetivos e sujeita 
aos mesmos reajustes, aumentos, equivalente ao vencimento do cargo referido na cláusula segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado até 31/12/2022, podendo ser prorrogado, entretanto, nunca além do período necessário para a realização de con-
curso público e para o preenchimento do cargo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

I - Este contrato rescinde-se automaticamente, independente da vontade das partes ou da nomeação e posse de candidato a ser aprovado 
em concurso público para o cargo de professor, situação alias que motivou a presente contratação temporária, sem qualquer direito a inde-
nizações ou recebimento de valores pelo período não trabalhado, salvo o pagamento de verbas rescisórias.

II - Este contrato poderá ser rescindido:
a – por acordo entre as partes;
b – pelo Município sem prévio aviso, se o contratado violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;
c – pelo Contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias;
d – pelo Município, mediante aviso de 30 (trinta) dias; e,
e – Pela nomeação de servidor concursado para o preenchimento da vaga do servidor licenciado, no caso do não efetivo retorno.

CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

Durante a vigência contratual, o Contratado estará vinculado ao regime geral de previdência social.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do Contratado são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS DO CONTRATADO

Os direitos do Contratado são os previstos no Estatuto dos Servidores, excetuadas os específicos ao servidor municipal efetivo.

CLÁUSULA NONA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O Contratado cumprirá jornada de 30 (trinta) horas semanais, obedecido ao início, intervalos e término fixados aos servidores efetivos.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado.

Contratados na forma que ficou expressa Município e Contratado assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com 
as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Anitápolis/SC, em 10 de outubro de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal

Rafaela Caroline Rosar Back
Contratada

DECRETO 113/2022 - SUPLEMENTAÇÃO
Publicação Nº 4281188

DECRETO Nº. 113/2022
AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 9º da Lei Municipal 
nº. 1064/21 de 22 de dezembro de 2021:

DECRETA

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R$ 1.769.699,62 (um milhão setecentos e sessenta 
e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), a dotação abaixo relacionada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

12.002.1.031.4.4.90.0.1.34/86 R$ 1.769.699,62

Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação do excesso de arrecadação no mesmo valor da dotação 
acima relacionada.

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

Anitápolis, em 28 de outubro de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 28 de outubro de 2022.

Jessica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete
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Antônio Carlos

Prefeitura

PORTARIA N 590/2022
Publicação Nº 4281357

PORTARIA Nº 590/2022
Concede Licença Prêmio a servidores.

GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56 da Lei Orgânica 
Municipal, de acordo com a Lei nº 558/92;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO aos servidores abaixo relacionados:
NOME CARGO LOTAÇÃO PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DO GOZO

MARCIA KOCH MANNES PROFESSOR COM PÓS-GRA-
DUAÇÃO ESPECIALISTA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA 09/02/2014 a 08/02/2019 07/11/2022 a 16/12/2022

MARGARETE VIEIRA DOS 
SANTOS

AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA 01/10/2014 a 30/09/2019 21/11/2022 a 29/11/2022

SÉRGIO PINHEIRO JUNIOR AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA 22/02/2018 a 19/04/2022 03/11/2022 a 11/11/2022

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Município de Antônio Carlos, em 31 de outubro de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria em 31 de outubro de 2022.
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ANEXOS - LEI Nº 1737/2022
Publicação Nº 4281263

 

ANEXO I – CNAES DE BAIXO RISCO (DISPENSADOS DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) 
Cód. CNAE Denominação 
0111-3/01 Cultivo de arroz 
0111-3/02 Cultivo de milho 
0111-3/03 Cultivo de trigo 
0111-3/99 Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente 
0112-1/01 Cultivo de algodão herbáceo 
0112-1/02 Cultivo de juta 
0112-1/99 Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente 
0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar 
0114-8/00 Cultivo de fumo 
0115-6/00 Cultivo de soja 
0116-4/01 Cultivo de amendoim 
0116-4/02 Cultivo de girassol 
0116-4/03 Cultivo de mamona 
0116-4/99 Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 
0119-9/01 Cultivo de abacaxi 
0119-9/02 Cultivo de alho 
0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa 
0119-9/04 Cultivo de cebola 
0119-9/05 Cultivo de feijão 
0119-9/06 Cultivo de mandioca 
0119-9/07 Cultivo de melão 
0119-9/08 Cultivo de melancia 
0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro 
0119-9/99 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 
0121-1/01 Horticultura, exceto morango 
0121-1/02 Cultivo de morango 
0122-9/00 Cultivo de flores e plantas ornamentais 
0131-8/00 Cultivo de laranja 
0132-6/00 Cultivo de uva 
0133-4/01 Cultivo de açaí 
0133-4/02 Cultivo de banana 
0133-4/03 Cultivo de caju 
0133-4/04 Cultivo de cítricos, exceto laranja 
0133-4/05 Cultivo de coco-da-baía 
0133-4/06 Cultivo de guaraná 
0133-4/07 Cultivo de maçã 
0133-4/08 Cultivo de mamão 
0133-4/09 Cultivo de maracujá 
0133-4/10 Cultivo de manga 
0133-4/11 Cultivo de pêssego 
0133-4/99 Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente 
0134-2/00 Cultivo de café 
0135-1/00 Cultivo de cacau 
0139-3/01 Cultivo de chá-da-índia 
0139-3/02 Cultivo de erva-mate 
0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino 
0139-3/04 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino 
0139-3/05 Cultivo de dendê 
0139-3/06 Cultivo de seringueira 
0139-3/99 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente 
0141-5/01 Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto 
0141-5/02 Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto 
0142-3/00 Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas 
0151-2/01 Criação de bovinos para corte 
0151-2/02 Criação de bovinos para leite 
0151-2/03 Criação de bovinos, exceto para corte e leite 
0152-1/01 Criação de bufalinos 
0152-1/02 Criação de equinos 
0152-1/03 Criação de asininos e muares 
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0153-9/01 Criação de caprinos 
0153-9/02 Criação de ovinos, inclusive para produção de lã 
0154-7/00 Criação de suínos 
0155-5/01 Criação de frangos para corte 
0155-5/02 Produção de pintos de um dia 
0155-5/03 Criação de outros galináceos, exceto para corte 
0155-5/04 Criação de aves, exceto galináceos 
0155-5/05 Produção de ovos 
0159-8/01 Apicultura 
0159-8/02 Criação de animais de estimação 
0159-8/03 Criação de escargô 
0159-8/04 Criação de bicho-da-seda 
0159-8/99 Criação de outros animais não especificados anteriormente 
0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 
0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras 
0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
0161-0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
0162-8/01 Serviço de inseminação artificial em animais 
0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos 
0162-8/03 Serviço de manejo de animais 
0162-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente 
0163-6/00 Atividades de pós-colheita 
0170-9/00 Caça e serviços relacionados 
0210-1/01 Cultivo de eucalipto 
0210-1/02 Cultivo de acácia-negra 
0210-1/03 Cultivo de pinus 
0210-1/04 Cultivo de teca 
0210-1/05 Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca 
0210-1/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais 
0210-1/07 Extração de madeira em florestas plantadas 
0210-1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas 
0210-1/09 Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas 
0210-1/99 Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas 
0220-9/01 Extração de madeira em florestas nativas 
0220-9/02 Produção de carvão vegetal - florestas nativas 
0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas 
0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas 
0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas 
0220-9/06 Conservação de florestas nativas 
0220-9/99 Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas 
0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal 
0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada 
0311-6/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada 
0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos 
0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada 
0312-4/01 Pesca de peixes em água doce 
0312-4/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água doce 
0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce 
0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce 
0321-3/01 Criação de peixes em água salgada e salobra 
0321-3/02 Criação de camarões em água salgada e salobra 
0321-3/03 Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra 
0321-3/04 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra 
0321-3/05 Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra 
0321-3/99 Cultivos e semicultivos da aquicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente 
0322-1/01 Criação de peixes em água doce 
0322-1/02 Criação de camarões em água doce 
0322-1/03 Criação de ostras e mexilhões em água doce 
0322-1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce 
0322-1/05 Ranicultura 
0322-1/06 Criação de jacaré 
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0322-1/07 Atividades de apoio à aquicultura em água doce 
0322-1/99 Cultivos e semicultivos da aquicultura em água doce não especificados anteriormente 
0500-3/01 Extração de carvão mineral 
0500-3/02 Beneficiamento de carvão mineral 
0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural 
0600-0/02 Extração e beneficiamento de xisto 
0600-0/03 Extração e beneficiamento de areias betuminosas 
0710-3/01 Extração de minério de ferro 
0710-3/02 Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro 
0721-9/01 Extração de minério de alumínio 
0721-9/02 Beneficiamento de minério de alumínio 
0722-7/01 Extração de minério de estanho 
0722-7/02 Beneficiamento de minério de estanho 
0723-5/01 Extração de minério de manganês 
0723-5/02 Beneficiamento de minério de manganês 
0724-3/01 Extração de minério de metais preciosos 
0724-3/02 Beneficiamento de minério de metais preciosos 
0725-1/00 Extração de minerais radioativos 
0729-4/01 Extração de minérios de nióbio e titânio 
0729-4/02 Extração de minério de tungstênio 
0729-4/03 Extração de minério de níquel 

0729-4/04 Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados 
anteriormente 

0729-4/05 Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados 
anteriormente 

0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado 
0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado 
0810-0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado 
0810-0/04 Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado 
0810-0/05 Extração de gesso e caulim 
0810-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
0810-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado 
0810-0/08 Extração de saibro e beneficiamento associado 
0810-0/09 Extração de basalto e beneficiamento associado 
0810-0/10 Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração 
0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 
0891-6/00 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos 
0892-4/01 Extração de sal marinho 
0892-4/02 Extração de sal-gema 
0893-2/00 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) 
0899-1/01 Extração de grafita 
0899-1/02 Extração de quartzo 
0899-1/03 Extração de amianto 
0899-1/99 Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente 
0910-6/00 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural 
0990-4/01 Atividades de apoio à extração de minério de ferro 
0990-4/02 Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos 
0990-4/03 Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos 
1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos 
1011-2/02 Frigorífico - abate de equinos 
1011-2/03 Frigorífico - abate de ovinos e caprinos 
1011-2/04 Frigorífico - abate de bufalinos 
1011-2/05 Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos 
1012-1/01 Abate de aves 
1012-1/02 Abate de pequenos animais 
1012-1/03 Frigorífico - abate de suínos 
1012-1/04 Matadouro - abate de suínos sob contrato 
1013-9/01 Fabricação de produtos de carne 
1013-9/02 Preparação de subprodutos do abate 
1020-1/01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos 
1020-1/02 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos 
1033-3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes 
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1033-3/02 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 
1041-4/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 
1051-1/00 Preparação do leite 
1052-0/00 Fabricação de laticínios 
1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto 
1066-0/00 Fabricação de alimentos para animais 
1091-1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 
1099-6/01 Fabricação de vinagres 
1111-9/01 Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar 
1111-9/02 Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas 
1112-7/00 Fabricação de vinho 
1113-5/01 Fabricação de malte, inclusive malte uísque 
1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes 
1122-4/01 Fabricação de refrigerantes 
1122-4/02 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo 
1210-7/00 Processamento industrial do fumo 
1220-4/01 Fabricação de cigarros 
1220-4/02 Fabricação de cigarrilhas e charutos 
1220-4/03 Fabricação de filtros para cigarros 
1220-4/99 Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos 
1311-1/00 Preparação e fiação de fibras de algodão 
1312-0/00 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão 
1313-8/00 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 
1314-6/00 Fabricação de linhas para costurar e bordar 
1321-9/00 Tecelagem de fios de algodão 
1322-7/00 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão 
1323-5/00 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 
1330-8/00 Fabricação de tecidos de malha 
1340-5/01 Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 
1340-5/02 Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 
1340-5/99 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 
1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 
1352-9/00 Fabricação de artefatos de tapeçaria 
1353-7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria 
1354-5/00 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 
1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 
1411-8/01 Confecção de roupas íntimas 
1411-8/02 Facção de roupas íntimas 
1412-6/01 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 
1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 
1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 
1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 
1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais 
1413-4/03 Facção de roupas profissionais 
1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 
1421-5/00 Fabricação de meias 
1422-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 
1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro 
1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 
1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 
1531-9/01 Fabricação de calçados de couro 
1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato 
1532-7/00 Fabricação de tênis de qualquer material 
1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético 
1539-4/00 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 
1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 
1610-2/03 Serrarias com desdobramento de madeira em bruto 
1610-2/04 Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - Resseragem 
1610-2/05 Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato 
1621-8/00 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada 
1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 
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1622-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 
1622-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 
1623-4/00 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 
1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 
1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis 
1710-9/00 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 
1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão 
1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 
1733-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 
1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos 
1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para usocomercial e de escritório 
1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 
1811-3/01 Impressão de jornais 
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 
1812-1/00 Impressão de material de segurança 
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário 
1813-0/99 Impressão de material para outros usos 
1821-1/00 Serviços de pré-impressão 
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação 
1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 
1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte 
1830-0/02 Reprodução de vídeo em qualquer suporte 
1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte 
1910-1/00 Coquerias 
1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 
1922-5/01 Formulação de combustíveis 
1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes 
1922-5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino 
1931-4/00 Fabricação de álcool 
1932-2/00 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool 
2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis 
2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes 
2013-4/01 Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais 
2013-4/02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais 
2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares 
2019-3/99 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente 
2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 
2022-3/00 Fabricação de intermediários paraplastificantes, resinas e fibras 
2029-1/00 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente 
2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas 
2033-9/00 Fabricação de elastômeros 
2040-1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 
2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas 
2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 
2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão 
2073-8/00 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 
2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes 
2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes 
2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 
2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança 
2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 
2094-1/00 Fabricação de catalisadores 
2099-1/01 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia 
2122-0/00 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 
2211-1/00 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 
2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados 
2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 
2221-8/00 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 
2223-4/00 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 
2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 
2229-3/03 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e construção 
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2311-7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança 
2320-6/00 Fabricação de cimento 
2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
2330-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 
2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 
2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 
2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 
2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos 
2342-7/02 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 
2349-4/01 Fabricação de material sanitário de cerâmica 
2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente 
2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração 
2391-5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 
2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 
2392-3/00 Fabricação de cal e gesso 
2399-1/01 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 
2399-1/02 Fabricação de abrasivos 
2399-1/99 Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente 
2411-3/00 Produção de ferro-gusa 
2412-1/00 Produção de ferroligas 
2421-1/00 Produção de semiacabados de aço 
2422-9/01 Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não 
2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais 
2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura 
2423-7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos 
2424-5/01 Produção de arames de aço 
2424-5/02 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames 
2431-8/00 Produção de tubos de aço com costura 
2439-3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço 
2441-5/01 Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias 
2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos 
2443-1/00 Metalurgia do cobre 
2449-1/01 Produção de zinco em formas primárias 
2449-1/02 Produção de laminados de zinco 
2449-1/03 Fabricação de ânodos para galvanoplastia 
2449-1/99 Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente 
2451-2/00 Fundição de ferro e aço 
2452-1/00 Fundição de metais não ferrosos e suas ligas 
2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas 
2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal 
2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada 
2521-7/00 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 
2522-5/00 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos 
2531-4/01 Produção de forjados de aço 
2531-4/02 Produção de forjados de metais não ferrosos e suas ligas 
2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal 
2532-2/02 Metalurgia do pó 
2539-0/01 Serviços de usinagem, torneiria e solda 
2539-0/02 Serviços de tratamento e revestimento em metais 
2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
2543-8/00 Fabricação de ferramentas 
2550-1/01 Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate 
2550-1/02 Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições 
2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 
2592-6/01 Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados 
2592-6/02 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 
2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 
2599-3/02 Serviço de corte e dobra de metais 
2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 
2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática 
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2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 
2631-1/00 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 
2632-9/00 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios 
2640-0/00 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 
2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios 
2670-1/02 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios 
2680-9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 
2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 
2710-4/02 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios 
2710-4/03 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios 
2721-0/00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores 
2722-8/01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores 
2722-8/02 Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores 
2731-7/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 
2732-5/00 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 
2733-3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 
2740-6/01 Fabricação de lâmpadas 
2740-6/02 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 
2751-1/00 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios 
2759-7/99 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 
2790-2/01 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores 
2790-2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 
2811-9/00 Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários 
2812-7/00 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas 
2813-5/00 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios 
2814-3/01 Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios 
2814-3/02 Fabricação de compressores para uso não industrial, peças e acessórios 
2815-1/01 Fabricação de rolamentos para fins industriais 
2815-1/02 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos 

2821-6/01 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não elétricos para instalações térmicas, peças e 
acessórios 

2821-6/02 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios 
2822-4/01 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 
2822-4/02 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 
2824-1/01 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial 
2824-1/02 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial 
2825-9/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios 

2829-1/01 Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não eletrônicos para escritório, peças e 
acessórios 

2829-1/99 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios 
2831-3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 
2832-1/00 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios 
2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação 
2840-2/00 Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 
2851-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios 

2852-6/00 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na 
extração de petróleo 

2853-4/00 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas 

2854-2/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, 
exceto tratores 

2861-5/00 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 
2863-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios 

2864-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e 
acessórios 

2865-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e 
acessórios 

2866-6/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios 

2869-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e 
acessórios 

2910-7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 
2910-7/02 Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários 
2910-7/03 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários 
2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus 
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2920-4/02 Fabricação de motores para caminhões e ônibus 
2930-1/01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 
2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus 
2930-1/03 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus 
2941-7/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores 
2942-5/00 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores 
2943-3/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores 
2944-1/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores 
2945-0/00 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias 
2949-2/01 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores 
2949-2/99 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente 
2950-6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 
3011-3/01 Construção de embarcações de grande porte 
3011-3/02 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte 
3012-1/00 Construção de embarcações para esporte e lazer 
3031-8/00 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes 
3032-6/00 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 
3041-5/00 Fabricação de aeronaves 
3042-3/00 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves 
3050-4/00 Fabricação de veículos militares de combate 
3091-1/01 Fabricação de motocicletas 
3091-1/02 Fabricação de peças e acessórios para motocicletas 
3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios 
3099-7/00 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente 
3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira 
3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal 
3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 
3211-6/01 Lapidação de gemas 
3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 
3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 
3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 
3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 
3230-2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 
3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos 
3240-0/02 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação 
3240-0/03 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação 
3240-0/99 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 
3250-7/06 Serviços de prótese dentária 
3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 
3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 
3299-0/01 Fabricação de guarda-chuvas e similares 
3299-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 
3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 
3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos 
3299-0/05 Fabricação de aviamentos para costura 
3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 
3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 
3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
3312-1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 
3313-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 
3313-9/02 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 
3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
3314-7/01 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas 
3314-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 
3314-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais 
3314-7/04 Manutenção e reparação de compressores 
3314-7/05 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 
3314-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 
3314-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 
3314-7/08 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 
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3314-7/09 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não eletrônicos para 
escritório 

3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
3314-7/11 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
3314-7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 
3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas 
3314-7/14 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo 

3314-7/15 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de 
petróleo 

3314-7/16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 

3314-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto 
tratores 

3314-7/18 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas- ferramenta 
3314-7/19 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo 
3314-7/20 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados 
3314-7/21 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos 
3314-7/22 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico 

3314-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados 
anteriormente 

3315-5/00 Manutenção e reparação de veículos ferroviários 
3316-3/01 Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista 
3316-3/02 Manutenção de aeronaves na pista 
3317-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 
3317-1/02 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer 
3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
3329-5/99 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
3511-5/01 Geração de energia elétrica 
3511-5/02 Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica 
3512-3/00 Transmissão de energia elétrica 
3513-1/00 Comércio atacadista de energia elétrica 
3514-0/00 Distribuição de energia elétrica 
3520-4/01 Produção de gás; processamento de gás natural 
3520-4/02 Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 
3530-1/00 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 
3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio 
3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 
3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos 
3839-4/01 Usinas de compostagem 
3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente 
4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários 
4120-4/00 Construção de edifícios 
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais 
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 
4221-9/05 Manutenção de estações e redes de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 

4222-7/02 Obras de irrigação 
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas 
4292-8/02 Obras de montagem industrial 
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 
4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
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4312-6/00 Perfurações e sondagens 
4313-4/00 Obras de terraplenagem 
4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
4329-1/01 Instalação de painéis publicitários 
4329-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre 
4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 
4329-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil 
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque 
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 
4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção 
4391-6/00 Obras de fundações 
4399-1/01 Administração de obras 
4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
4399-1/03 Obras de alvenaria 

4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso 
em obras 

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água 
4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 
4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 
4511-1/05 Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados 
4511-1/06 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 
4512-9/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 
4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores 
4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
4520-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
4520-0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
4520-0/04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
4520-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores 
4520-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 
4520-0/08 Serviços de capotaria 
4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 
4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

4530-7/06 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos 
automotores 

4541-2/01 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 
4541-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 
4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 
4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
4541-2/07 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas 
4542-1/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 
4542-1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 
4543-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 
4611-7/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos 
4612-5/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 
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4613-3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 
4614-1/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
4615-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 
4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 
4617-6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 
4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto- médico-hospitalares 
4618-4/03 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações 

4618-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 

4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos 
4623-1/02 Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal 
4623-1/03 Comércio atacadista de algodão 
4623-1/04 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado 
4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores,plantas e gramas 
4623-1/07 Comércio atacadista de sisal 
4623-1/08 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 
4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 
4623-1/99 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 
4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos 
4633-8/03 Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação 
4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral – Inclusive Importadoras 
4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante – Inclusive Importadoras 
4636-2/01 Comércio atacadista de fumo beneficiado 
4636-2/02 Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos 
4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares – Inclusive Importadoras 
4637-1/07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes – Inclusive Importadoras 
4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos 
4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho 
4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
4643-5/01 Comércio atacadista de calçados 
4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 
4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
4649-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 
4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
4649-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
4649-4/07 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 
4649-4/10 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 
4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 
4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 
4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
4662-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 
4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico 
4674-5/00 Comércio atacadista de cimento 
4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos 
4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 
4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 
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4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

4681-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, 
não realizado por transportador retalhista (TRR) 

4681-8/02 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) 
4681-8/03 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante 
4681-8/04 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto 
4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes 
4682-6/00 Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros 
4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 
4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
4685-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 
4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 
4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens 
4687-7/01 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão 
4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 
4689-3/01 Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis 
4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 
4689-3/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 

4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns 

4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 
4713-0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 
4713-0/05 Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres 
4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 
4723-7/00 Comércio varejista de bebidas 
4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 

4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 
4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 
4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico 
4743-1/00 Comércio varejista de vidros 
4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos 
4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 
4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento 
4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 
4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
4754-7/01 Comércio varejista de móveis 
4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria 
4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 
4755-5/01 Comércio varejista de tecidos 
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 

4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação 

4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 
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4761-0/01 Comércio varejista de livros 
4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas 
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 
4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 
4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 
4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica 
4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4782-2/01 Comércio varejista de calçados 
4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem 
4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria 
4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria 
4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
4785-7/01 Comércio varejista de antiguidades 
4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados 
4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais 
4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte 
4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 
4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições 
4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
4912-4/01 Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual 
4912-4/02 Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana 
4912-4/03 Transporte metroviário 
4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 
4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 
4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 
4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 
4923-0/01 Serviço de táxi 
4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4924-8/00 Transporte escolar 
4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

4929-9/03 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 
4929-9/04 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 
4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 
4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 
4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 
4940-0/00 Transporte dutoviário 
4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares 
5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem - Carga 
5011-4/02 Transporte marítimo de cabotagem - Passageiros 
5012-2/01 Transporte marítimo de longo curso - Carga 
5012-2/02 Transporte marítimo de longo curso - Passageiros 
5021-1/01 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 
5021-1/02 Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 
5022-0/01 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia 

5022-0/02 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, 
exceto travessia 

5030-1/01 Navegação de apoio marítimo 
5030-1/02 Navegação de apoio portuário 
5030-1/03 Serviço de rebocadores e empurradores 
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5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 
5091-2/02 Transporte por navegação de travessia, intermunicipal, interestadual e internacional 
5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos 
5099-8/99 Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente 
5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros regular 
5112-9/01 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação 
5112-9/99 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular 
5120-0/00 Transporte aéreo de carga 
5130-7/00 Transporte espacial 
5211-7/02 Guarda-móveis 
5212-5/00 Carga e descarga 
5221-4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 
5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários 
5229-0/01 Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 
5229-0/02 Serviços de reboque de veículos 
5229-0/99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 
5231-1/01 Administração da infraestrutura portuária 
5231-1/02 Atividades do Operador Portuário 
5231-1/03 Gestão de terminais aquaviários 
5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo 
5239-7/01 Serviços de praticagem 
5239-7/99 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente 
5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 
5240-1/99 Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 
5250-8/01 Comissaria de despachos 
5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros 
5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 
5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 
5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM 
5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
5320-2/02 Serviços de entrega rápida 
5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais 
5590-6/03 Pensões (alojamento) 
5611-2/01 Restaurantes e similares 
5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
5611-2/04 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento 
5611-2/05 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento 
5811-5/00 Edição de livros 
5812-3/01 Edição de jornais diários 
5812-3/02 Edição de jornais não diários 
5813-1/00 Edição de revistas 
5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 
5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros 
5822-1/01 Edição integrada à impressão de jornais diários 
5822-1/02 Edição integrada à impressão de jornais não diários 
5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas 
5829-8/00 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 
5911-1/01 Estúdios cinematográficos 
5911-1/02 Produção de filmes para publicidade 
5911-1/99 Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 
5912-0/01 Serviços de dublagem 
5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 

5912-0/99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente 

5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 
5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música 
6010-1/00 Atividades de rádio 
6021-7/00 Atividades de televisão aberta 
6022-5/01 Programadoras 
6022-5/02 Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras 
6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 
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6110-8/02 Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT 
6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM 
6110-8/99 Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 
6120-5/01 Telefonia móvel celular 
6120-5/02 Serviço móvel especializado - SME 
6120-5/99 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 
6130-2/00 Telecomunicações por satélite 
6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo 
6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas 
6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite 
6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações 
6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP 
6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
6201-5/02 Web desing 
6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação 
6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 
6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 
6391-7/00 Agências de notícias 
6399-2/00 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
6410-7/00 Banco Central 
6421-2/00 Bancos comerciais 
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial 
6423-9/00 Caixas econômicas 
6424-7/01 Bancos cooperativos 
6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito 
6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo 
6424-7/04 Cooperativas de crédito rural 
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial 
6432-8/00 Bancos de investimento 
6433-6/00 Bancos de desenvolvimento 
6434-4/00 Agências de fomento 
6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário 
6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo 
6435-2/03 Companhias hipotecárias 
6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 
6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor 
6438-7/01 Bancos de câmbio 
6438-7/99 Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas anteriormente 
6440-9/00 Arrendamento mercantil 
6450-6/00 Sociedades de capitalização 
6461-1/00 Holdings de instituições financeiras 
6462-0/00 Holdings de instituições não financeiras 
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings 
6470-1/01 Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 
6470-1/02 Fundos de investimento previdenciários 
6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários 
6491-3/00 Sociedades de fomento mercantil - factoring 
6492-1/00 Securitização de créditos 
6493-0/00 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 
6499-9/01 Clubes de investimento 
6499-9/02 Sociedades de investimento 
6499-9/03 Fundo garantidor de crédito 
6499-9/04 Caixas de financiamento de corporações 
6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP 
6499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 
6511-1/01 Sociedade seguradora de seguros vida 
6511-1/02 Planos de auxílio-funeral 
6512-0/00 Sociedade seguradora de seguros não vida 
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6520-1/00 Sociedade seguradora de seguros-saúde 
6530-8/00 Resseguros 
6541-3/00 Previdência complementar fechada 
6542-1/00 Previdência complementar aberta 
6550-2/00 Planos de saúde 
6611-8/01 Bolsa de valores 
6611-8/02 Bolsa de mercadorias 
6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros 
6611-8/04 Administração de mercados de balcão organizados 
6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários 
6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 
6612-6/03 Corretoras de câmbio 
6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias 
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 
6613-4/00 Administração de cartões de crédito 
6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia 
6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras 
6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros 
6619-3/04 Caixas eletrônicos 
6619-3/05 Operadoras de cartões de débito 
6619-3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 
6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros 
6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 
6622-3/00 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 

6629-1/00 Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas 
anteriormente 

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 
6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios 
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios 
6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios 
6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 
6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 
6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária 
6911-7/01 Serviços advocatícios 
6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça 
6911-7/03 Agente de propriedade industrial 
6912-5/00 Cartórios 
6920-6/01 Atividades de contabilidade 
6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
7111-1/00 Serviços de arquitetura 
7112-0/00 Serviços de engenharia 
7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
7119-7/02 Atividades de estudos geológicos 
7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
7210-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 
7220-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 
7311-4/00 Agências de publicidade 
7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 
7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições 
7319-0/02 Promoção de vendas 
7319-0/03 Marketing direto 
7319-0/04 Consultoria em publicidade 
7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 
7410-2/02 Design de interiores 
7410-2/03 Desing de produto 
7410-2/99 Atividades de desing não especificadas anteriormente 
7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 
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7420-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 
7420-0/03 Laboratórios fotográficos 
7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 
7420-0/05 Serviços de microfilmagem 
7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares 
7490-1/02 Escafandria e mergulho 
7490-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 
7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamentode serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
7490-1/05 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 
7719-5/01 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 
7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação 
7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 
7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 
7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 
7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 
7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
7729-2/03 Aluguel de material médico 
7729-2/99 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 
7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
7732-2/02 Aluguel de andaimes 
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 
7739-0/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros 
7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra 
7820-5/00 Locação de mão de obra temporária 
7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
7911-2/00 Agências de viagens 
7912-1/00 Operadores turísticos 
7990-2/00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada 
8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda 
8012-9/00 Atividades de transporte de valores 
8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança 
8030-7/00 Atividades de investigação particular 
8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
8112-5/00 Condomínios prediais 
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 
8130-3/00 Atividades paisagísticas 
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
8219-9/01 Fotocópias 
8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 
8220-2/00 Atividades de teleatendimento 
8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais 
8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 
8299-7/02 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 
8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 
8299-7/04 Leiloeiros independentes 
8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 
8299-7/06 Casas lotéricas 
8299-7/07 Salas de acesso à Internet 
8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
8411-6/00 Administração pública em geral 
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8412-4/00 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 
8413-2/00 Regulação das atividades econômicas 
8421-3/00 Relações exteriores 
8422-1/00 Defesa 
8424-8/00 Segurança e ordem pública 
8425-6/00 Defesa Civil 
8430-2/00 Seguridade social obrigatória 
8550-3/01 Administração de caixas escolares 
8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 
8591-1/00 Ensino de esportes 
8592-9/01 Ensino de dança 
8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança 
8592-9/03 Ensino de música 
8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
8593-7/00 Ensino de idiomas 
8599-6/03 Treinamento em informática 
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 
8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 
8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 
8650-0/04 Atividades de fisioterapia 
8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional 
8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia 
8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde 
8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento 
9001-9/01 Produção teatral 
9001-9/02 Produção musical 
9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 
9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 
9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 
9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente 
9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 
9002-7/02 Restauração de obras de arte 
9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 
9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 
9102-3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 
9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 
9103-1/00 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental 
9200-3/01 Casas de bingo 
9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 
9200-3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente 
9311-5/00 Gestão de instalações de esportes 
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 
9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 
9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 
9329-8/02 Exploração de boliches 
9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 
9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 
9411-1/00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 
9412-0/01 Atividades de fiscalização profissional 
9412-0/99 Outras atividades associativas profissionais 
9420-1/00 Atividades de organizações sindicais 
9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 
9491-0/00 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas 
9492-8/00 Atividades de organizações políticas 
9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 
9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem 
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9529-1/02 Chaveiros 
9529-1/03 Reparação de relógios 
9529-1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados 
9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário 
9529-1/06 Reparação de jóias 

9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 

9601-7/02 Tinturarias 
9601-7/03 Toalheiros 
9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure 
9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios 
9609-2/02 Agências matrimoniais 
9609-2/04 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda 
9609-2/07 Alojamento de animais domésticos 
9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos 
9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 
9700-5/00 Serviços domésticos 
9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
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ANEXO II – CNAES DE MÉDIO RISCO SANITÁRIO 
(APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO SANITÁRIA - COM INSPEÇÃO POSTERIOR) 

Cód. CNAE Denominação Taxa (R$) 
1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas 537,05 
1032-5/99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 537,05 
1063-5/00 Fabricação de farinha de mandioca e derivados 362,50 
1064-3/00 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 362,50 
1065-1/01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais 362,50 
1069-4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente 362,50 
1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto 362,50 
1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado 362,50 
1072-4/02 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 362,50 
1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos 187,97 
1099-6/05 Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) 362,50 

3250-7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em 
geral sob encomenda 537,05 

3250-7/09 Serviço de laboratório óptico 187,97 
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 362,50 
4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão – Inclusive Importadoras 268,55 
4622-2/00 Comércio atacadista de soja – Inclusive Importadoras 268,55 
4623-1/05 Comércio atacadista de cacau – Inclusive Importadoras 268,55 
4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios – Inclusive Importadoras 268,55 
4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados – Inclusive Importadoras 268,55 
4632-0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas – Inclusive Importadoras 268,55 

4632-0/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade 
de fracionamento e acondicionamento associada – Inclusive Importadoras 268,55 

4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras,  raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos – Inclusive 
Importadoras 268,55 

4635-4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada – 
Inclusive Importadoras 268,55 

4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente – Inclusive Importadoras 268,55 
4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel – Inclusive Importadoras 268,55 
4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar – Inclusive Importadoras 268,55 
4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras – Inclusive Importadoras 268,55 
4637-1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias – Inclusive Importadoras 268,55 
4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes – Inclusive Importadoras 268,55 

4637-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente – 
Inclusive Importadoras 268,55 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral – Inclusive Importadoras 268,55 

4639-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada – Inclusive Importadoras 268,55 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados 187,97 

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
supermercados 187,97 

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 134,25 
4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 134,25 
4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 134,25 
4729-6/01 Tabacaria 187,97 
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 362,50 
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 362,50 
5510-8/01 Hotéis (por cômodo) 40,25 
5510-8/02 Apart-hotéis (por cômodo) 40,25 
5510-8/03 Motéis (por cômodo) 80,55 
5590-6/02 Campings 187,97 
5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente (por cômodo) 40,25 
5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação 134,25 
5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 268,55 
5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 134,25 
5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 134,25 
7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 187,97 
8511-2/00 Educação infantil - creche 187,97 
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8512-1/00 Educação infantil - pré-escola 187,97 
8513-9/00 Ensino fundamental 187,97 
8520-1/00 Ensino médio 187,97 
8531-7/00 Educação superior - graduação 187,97 
8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação 187,97 
8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão 187,97 
8541-4/00 Educação profissional de nível técnico 187,97 
8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico 187,97 
8599-6/01 Formação de condutores 187,97 
8599-6/02 Cursos de pilotagem 187,97 
8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 187,97 

8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas - incluido as Unidades Públicas de Saúde que 
realizam tais procedimentos 187,97 

8650-0/01 Atividades de enfermagem 187,97 
8690-9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 187,97 
8690-9/03 Atividades de acupuntura 187,97 
8690-9/04 Atividades de podologia 187,97 
8711-5/03 Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 187,97 
8711-5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 187,97 
8712-3/00 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 187,97 
8730-1/01 Orfanatos - Incluindo Casa Lar, Abrigo Institucional 134,25 
8730-1/02 Albergues assistenciais - Incluindo Casas de Passagem 134,25 

8730-1/99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares - Incluindo Centro 
correcional e de reabilitação com alojamento 134,25 

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 80,55 
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico - incluindo Estabelecimentos de Ginástica e Academias 134,25 
9601-7/01 Lavanderias - exceto de produtos hospitalares 134,25 
9603-3/03 Serviços de sepultamento 187,97 
9603-3/04 Serviços de funerárias 187,97 
9603-3/99 Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente 187,97 
9609-2/05 Atividades de sauna e banhos 187,97 
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ANEXO III – CNAES DE ALTO RISCO SANITÁRIO (INSPEÇÃO PRÉVIA) 
Cód. CNAE Denominação Taxa (R$) 
0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal 537,05 
1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito 537,05 
1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho 362,50 
1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 537,05 
1061-9/01 Beneficiamento de arroz 362,50 
1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz 362,50 
1062-7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados 362,50 
1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado 362,50 
1081-3/01 Beneficiamento de café 362,50 
1081-3/02 Torrefação e moagem de café 362,50 
1082-1/00 Fabricação de produtos à base de café 362,50 
1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial 537,05 
1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios 362,50 
1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras 362,50 
1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais 362,50 
1099-6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares 537,05 
1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 362,50 
1121-6/00 Fabricação de águas envasadas 362,50 
1122-4/03 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas 362,50 
1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas 362,50 
1122-4/99 Fabricação de outras bebidas não alcoólicas não especificadas anteriormente 362,50 
1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 537,05 
1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 537,05 
2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários 537,05 
2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 537,05 
2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 537,05 
2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 537,05 
2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos 537,05 
2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 537,05 
2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 537,05 
2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 537,05 
2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 537,05 
2660-4/00 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 362,50 

3250-7/01 Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e 
de laboratório 362,50 

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 537,05 
3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água 362,50 
3600-6/02 Distribuição de água por caminhões 362,50 
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto 362,50 
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos 362,50 
3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 362,50 
3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos 362,50 
3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 362,50 
3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 362,50 
4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados – Inclusive Importadoras 268,55 
4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados – Inclusive Importadoras 268,55 
4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar – Inclusive Importadoras 268,55 
4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais – Inclusive Importadoras 268,55 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano – Inclusive Fracionadoras e 
Envasadoras de Insumos Farmacêuticos e Importadoras de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos 362,50 

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios – Inclusive Importadoras 362,50 

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia – Inclusive Importadoras 362,50 
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos – Inclusive Importadoras 362,50 
4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria – Inclusive Importadoras 362,50 
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal – Inclusive Importadoras 362,50 

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar – Inclusive 
Importadoras 362,50 

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada – Inclusive Importadoras 362,50 

4722-9/02 Peixaria 134,25 
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4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 362,50 
4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 362,50 
5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 537,05 
8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 362,50 

8610-1/01 

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências - Incluindo: Hospital Geral, Hospital Geral com Unidade Psiquiátrica, Hospital 
Especializado em Psiquiatria, Hospital de Custódia, Hospital Dia, Serviço de atenção obstétrica e 
neonatal, UTI Adulto/Neonatal/Pediátrica, Farmácia Privativa de Unidade Hospitalar e Serviço de 
Nutrição e Dietética Intra-hospitalar/Enteral/Paraenteral 

537,05 

8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 
- Inclusive em Saúde Mental e UPA 537,05 

8621-6/01 UTI móvel 187,97 
8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 134,25 
8622-4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 134,25 

8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos - incluido 
as Unidades Públicas de Saúde que realizam tais procedimentos 537,05 

8630-5/04 Atividade odontológica 295,38 
8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana 362,50 
8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 537,05 
8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 362,50 
8640-2/02 Laboratórios clínicos - Análises Clínicas ou Posto de Coleta Laboratorial 362,50 
8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia - incluindo Serviço de Terapia Renal Substitutiva 362,50 
8640-2/04 Serviços de tomografia 362,50 

8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante - Inclusive para Medicina Nuclear 
ou Radiologia Intervencionista/Hemodinâmica 362,50 

8640-2/06 Serviços de Ressonância Magnética 362,50 

8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética - 
incluindo ultrassonografia e densitometria óssea 362,50 

8640-2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 362,50 
8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 362,50 
8640-2/10 Serviços de quimioterapia 295,38 
8640-2/11 Serviços de radioterapia 362,50 
8640-2/12 Serviços de hemoterapia - inclusive bancos de sangue 375,92 
8640-2/13 Serviços de litotripsia 362,50 
8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos - inclusive Centro de Terapia Celular 362,50 

8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas 
anteriormente 362,50 

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 134,25 
8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 295,38 
8690-9/02 Atividades de Bancos de Leite Humano - inclusive posto de coleta 134,25 
8690-9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 187,97 
8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas 134,25 
8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos 134,25 

8711-5/05 Condomínios residenciais para idosos - Incluindo Centros de Atenção Diária e Centro de Convivência 
de Idosos 134,25 

8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial - CAPS AD, I, 1, 2, 3 ou 4 134,25 

8720-4/99 

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência 
mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente - Incluindo 
Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, Comunidades Terapêuticas de Saúde e de 
Interesse da Saúde 

134,25 

9601-7/01 Lavanderias - de produtos hospitalares 134,25 
9603-3/02 Serviços de cremação 187,97 
9603-3/05 Serviços de somatoconservação 187,97 
9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing 187,97 
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ANEXO IV – CNAES COM MAIS DE UMA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
DE ACORDO COM A ESPECIFIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO 

Cód CNAE Denominação conforme especificidades Taxa (R$) 
1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas...   

BR ... desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.   
MR ...exclusivamente no exercício da atividade econômica diferente de produto artesanal. 362,50 

1093-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates...   
BR ...desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.   
MR ...exclusivamente no exercício da atividade econômica diferente de produto artesanal. 362,50 

1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes...   
BR ...desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.   
MR ...exclusivamente no exercício da atividade econômica diferente de produto artesanal. 362,50 

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias...   
BR ...desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.   
MR ...exclusivamente no exercício da atividade econômica diferente de produto artesanal. 537,05 

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica...   
BR ...SEM serviços de alimentação   
MR ...COM serviços de alimentação 134,25 

8230-0/02 Casas de festas e eventos...   
BR ...SEM serviços de alimentação   
MR ...COM serviços de alimentação 214,50 

9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos...   
BR ...SEM piscina   
MR ...COM piscina 187,97 

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente...   
BR ...SEM atividades aquáticas e piscinas coletivas   
MR ...COM atividades aquáticas ou piscinas coletivas 187,97 

9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente...   
BR ...exceto APAE-Associação de pais e Amigos dos Excepcionais   
MR ...exclusivamente APAE-Associação de pais e Amigos dos Excepcionais 80,55 

1043-1/00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais...   
BR ...exclusivamente produtos não comestíveis   
AR ...exclusivamente produtos comestíveis 362,50 

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos...   

BR ...desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de especiaria ou 
condimentos desidratado produzido artesanalmente.   

AR ...exclusivamente no exercício da atividade econômica diferente de especiaria ou condimentos 
desidratado produzido artesanalmente. 362,50 

1099-6/04 Fabricação de gelo comum...   

BR ...desde que o gelo fabricado não será para consumo humano e não entrará em contato com alimentos 
e bebidas.   

AR ...para consumo humano ou se entrará em contato com alimentos e bebidas. 362,50 
1721-4/00 Fabricação de papel...   

BR ...exceto papel Grau Cirúrgico   
AR ...Grau Cirúrgico 537,05 

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel...   
BR ...exceto para alimentos e bebidas   
AR ...para alimentos e/ou bebidas 362,50 

1749-4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
não especificados anteriormente...   

BR ...exceto para fabricação de caixas perfurocortantes   
AR ...exclusivamente para fabricação de caixas perfurocortantes 362,50 

2014-2/00 Fabricação de gases industriais...   

BR ...exceto Gases Comprimidos e Liquefeitos Medicinais (incluindo envase) e Líquidos Criogênicos 
Medicinais   

AR ...exclusivamente para Gases Comprimidos e Liquefeitos Medicinais (incluindo envase) e/ou Líquidos 
Criogênicos Medicinais 537,05 

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas...   
BR ...que NÃO entrarão em contato com alimentos e bebidas   
AR ...que entrarão em contato com alimentos e/ou bebidas 362,50 

2099-1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente...   
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BR ...exceto para fabricação de Insumos Farmacêuticos, alimentícios e bebidas   
AR ...exclusivamente para fabricação de Insumos Farmacêuticos, alimentícios e/ou bebidas 537,05 

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico...   
BR ...exceto para alimentos e bebidas   
AR ...para alimentos e/ou bebidas 362,50 

2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico...   
BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas   
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas 362,50 

2229-3/99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente...   
BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas   
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas 362,50 

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro...   
BR ...exceto para alimentos e bebidas   
AR ...para alimentos e/ou bebidas 362,50 

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro...   

BR ...esde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja produto industrial sujeito à 
vigilãncia sanitária.   

AR ...esde que o resultado do exercício da atividade econômica seja produto industrial sujeito à vigilância 
sanitária. 362,50 

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários...   
BR ...exceto destinados para alimentos e bebidas   
AR ...destinados para alimentos e/ou bebidas 362,50 

2441-5/02 Produção de laminados de alumínio...   
BR ...exceto destinados para alimentos   
AR ...destinados para alimentos 362,50 

2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria...   
BR ...exceto destinados alimentos   
AR ...destinados alimentos 362,50 

2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal...   
BR ...exceto destinados alimentos e bebidas   
AR ...destinados alimentos e/ou bebidas 362,50 

2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...Produtos para Saúde 362,50 

2651-5/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...Produtos para Saúde 362,50 

2670-1/01 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios...   
BR ...exclusivamente para peças e acessórios, excetuando equipamentos e instrumentos ópticos   
AR ...exclusivamente para equipamentos e instrumentos ópticos, excetuando peças e acessórios 362,50 

2759-7/01 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde 362,50 

2790-2/99 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde 362,50 

2823-2/00 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial, peças e acessórios..   

BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde 362,50 

2862-3/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, 
peças e acessórios...   

BR ...que NÃO entrarão em contato com alimentos e bebidas   
AR ...que entrarão em contato com alimentos e/ou bebidas 362,50 

3104-7/00 Fabricação de colchões...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde 362,50 

3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde 362,50 

3250-7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos 
em geral, exceto sob encomenda...   

BR ...exceto Produtos para Saúde   
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AR ...produtos para Saúde 362,50 
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos...   

BR ...desde que não haverá fabricação de produto para saúde.   
AR ...exclusivamente fabricação de produto para saúde. 187,97 

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras...   
BR ...desde que não haverá no exercício a fabricação de escova dental.   
AR ...exclusivamente no exercício a fabricação de escova dental. 537,05 

3299-0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas...   

BR ...desde que não haverá no exercício da atividade a fabricação de velas, sebo e/ou estearina utilizadas 
como cosmético ou saneante.   

AR ...exclusivamente no exercício da atividade a fabricação de velas, sebo e/ou estearina utilizadas como 
cosmético ou saneante. 537,05 

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras 362,50 

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico...   
BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde 362,50 

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente...   

BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras 362,50 

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico- 
hospitalar; partes e peças...   

BR ...exceto Produtos para Saúde   
AR ...produtos para Saúde – Inclusive Importadoras 362,50 

5223-1/00 Estacionamento de veículos...   
BR ...exceto pátios para estadia ou guarda de veículos apreendidos   
AR ...especificamente pátios para estadia ou guarda de veículos apreendidos 187,97 

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis...   

BR ...desde que não haverá o desenvolvimento de softwares que realizam ou influenciam diretamente no 
diagnóstico, monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde.   

AR ...desenvolvimento de softwares que realizam ou influenciam diretamente no diagnóstico, 
monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde. 187,97 

7120-1/00 Testes e análises técnicas...   
BR ...desde que não haverá no exercício da atividade a análise de produto sujeito à vigilância sanitária.   
AR ...exclusivamente no exercício da atividade a análise de produto sujeito à vigilância sanitária. 362,50 

7500-1/00 Atividades veterinárias...   

BR ...desde que o resultado do exercício da atividade não incluirá a comercialização e/ou uso de 
medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por imagem.   

AR ...desde que o resultado do exercício da atividade inclua a comercialização e/ou uso de medicamentos 
controlados e/ou uso equipamentos de diagnóstico por imagem. 362,50 

8423-0/00 Justiça...   
BR ...exceto Unidades Prisionais sem serviços de Saúde e de Interesse à Saúde   
AR ...exclusivamente Unidades Prisionais com serviços de Saúde e de Interesse à Saúde Isento 

8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente...   

BR 
...especificamente para as atividades prestadas por médicos (inclusive os anestesistas) autônomos ou 
constituídos como empresas individuais e que exercem a profissão exclusivamente em consultórios de 
terceiros ou em unidades hospitalares. 

  

AR ...especificamente Farmácia Pública credenciadas ou não para dispensação de Talidomida. 187,97 
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas   

MR ...drogarias com RPAID-Roteiro Padrão de Autoinspeção em Drogarias DEFERIDO e sem atividade de 
Prestação de Serviço Farmacêutico de Aplicação de Vacinas 362,50 

AR 
...drogarias com RPAID-Roteiro Padrão de Autoinspeção em Drogarias INDEFERIDO ou Drogarias 
com atividade de Prestação de Serviço Farmacêutico de Aplicação de Vacinas independente do 
resultado do RPAID 

362,50 

8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares...   

MR ...incluindo as Unidades Públicas de Saúde que realizam tais procedimentos, excetuando Serviço de 
Medicina Hiperbárica e demais exames com CNAE específico 362,50 

AR ...exclusivamente Serviço de Medicina Hiperbárica 537,05 
9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza...   

MR ...SEM procedimentos invasivos que NÃO exige RT-Responsável Técnico 134,25 
AR ...COM procedimentos invasivos que exige RT- Responsável Técnico 187,97 

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga...   
BR ...exceto para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes e   



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 34

alimentos 
MR ...exclusivamente para alimentos 119,87 

AR ...exclusivamente para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos ou 
saneantes 362,50 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal...   

BR ...exceto para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes e 
alimentos   

MR ...exclusivamente para alimentos 102,20 

AR ...exclusivamente para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos ou 
saneantes 362,50 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto  produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional...   

BR ...exceto para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes e 
alimentos   

MR ...exclusivamente para alimentos 119,87 

AR ...exclusivamente para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos ou 
saneantes 362,50 

5211-7/01 Armazéns gerais...   

BR ...emissão de warrant - exceto para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, 
cosméticos, saneantes e alimentos   

MR ...emissão de warrant - exclusivamente para alimentos 134,25 

AR ...emissão de warrant - exclusivamente para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para 
saúde, cosméticos ou saneantes 362,50 

5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis...   

BR ...exceto para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes e 
alimentos   

MR ...exclusivamente para alimentos e/ou bebidas 134,25 

AR ...exclusivamente para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos ou 
saneantes 362,50 

5310-5/01 Atividades do Correio Nacional...   

BR ...exceto para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes, 
alimentos e bebidas   

MR ...exclusivamente para alimentos e/ou bebidas 134,25 

AR ...exclusivamente para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos ou 
saneantes 362,50 

5310-5/02 Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional...   

BR ...exceto para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes e 
alimentos   

MR ...exclusivamente para alimentos e/ou bebidas 134,25 

AR ...exclusivamente para medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos ou 
saneantes 362,50 

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente...   

BR 
...exceto para atividades de limpeza de caixas d'água, reservatórios de água e Serviços de 
Esterilização de equipamentos médico- hospitalares, Incluindo Empresas Processadoras de Produtos 
para a Saúde 

  

MR ...exclusivamente para atividades de limpeza de caixas d'água ou reservatórios de água 537,05 

AR ...exclusivamente Serviços de Esterilização de equipamentos médico-hospitalares, Incluindo Empresas 
Processadoras de Produtos para a Saúde 537,05 

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato...   

BR 

...desde que não haverá, no exercício da atividade, o envasamento, fracionamento e/ou 
empacotamento de produtos relacionados a saúde, tais como: engarrafamento de produtos líquidos, 
incluindo alimentos e bebidas, empacotamento de sólidos, envasamento em aerossóis ou 
empacotamento de preparados farmacêuticos. 

  

MR ...exclusivamente para alimentos e bebidas 187,97 

AR ...exclusivamente para medicamentos (incluindo gases comprimidos ou liquefeitos medicinais), 
insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes ou produtos relacionados a saúde 362,50 
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Anexo V - Habite-se Sanitário 
Código Descrição Taxa (R$) 
21101 Apartamento (prédio) (p/m2)  1,36 
21102 Residência (casa) (p/m2) 1,36 

 ·          Ampliação (p/m2) 1,36 

 ·          Habitação popular até 40 m2 Isento 
21103 Sala comercial (p/m2) 2,69 
21104 Ginásio / estádio / e similares (p/m2) 2,69 
21105 Galpão / depósito e similares (p/m2) 2,69 
21106 Garagem / estacionamento coberto (p/m2) 1,36 
21107 Estabelecimento de saúde (p/m2) 1,36 
21108 Estabelecimento de ensino (p/m2) 1,36 
21109 Estabelecimento de ginástica / natação e lazer (p/m2) 2,69 
21110 Maternal / creche / jardim infância (p/m2) 1,36 
21111 Habitação coletiva - internato e similares (p/m2) 1,36 
21112 Cemitérios e afins (p/m2) 1,36 
21113 Hotel, motel, cabana (p/m2) 2,69 
21114 Hotel infantil (p/m2) 2,69 
21199 Congêneres (p/m2) 1,36 

 

 

Anexo VI - Análise de Projetos 
Código Descrição Taxa (R$) 
31101 Apartamento (prédio) até 100 m2 53,70 
31102 Estabelecimento de saúde até 100 m2 53,70 
31103 Estabelecimento de ensino até 100 m2 53,70 
31104 Estabelecimento de ginástica / laser e similares até 100 m2 53,70 
31105 Estabelecimentos e locais de trabalho até 100 m2 53,70 
31106 Maternal, creche, jardim de infância até 100 m2 53,70 
31107 Cemitérios e afins até 100 m2 53,70 
31108 Sistema de tratamento de água até 100 m2 53,70 
31109 Sistema de tratamento de esgoto até 100 m2 53,70 
31110 Hotel, motel, cabanas até 100 m2 53,70 
31111 Hotel infantil até 100 m2 53,70 
31112 Salões de festas até 100 m2 53,70 
31113 Residência (casa) até 100 m2 53,70 

 ·          Ampliação até 100 m2 53,70 

 ·          Habitação popular até 40 m2 Isento 
31114 Para cada metro quadrado de projeto analisado acima de 100 m2  (por m2 ) 0,56 
31199 Congêneres até 100 m2 53,70 
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Anexo VII - Alterações Cadastrais 
Código Descrição Taxa (R$) 
41101 Segunda via de documentos emitidos pela Vigilância Sanitária 26,88 
41102 Análise de processos para registro de produto 268,54 
41103 Qualquer alteração do alvará sanitário   

 ·          Por item alterado 53,70 

 ·          Alteração de endereço (100 % do valor do alvará) 
100 % do 

valor do 
alvará 

41104 Desarquivamento de processo de registro de produto (por processo) 134,25 
41105 Visto em receitas e notificação de receitas Isento 
41106 Fornecimento de notificação de receita (por bloco) Isento 
41107 Qualquer alteração de registro de produto   

 ·          Por item alterado 268,54 

 ·          Cancelamento de registro Isento 
41108 Encerramento das atividades Isento 
41109 Baixa de responsabilidade técnica 26,86 
41110 Vistoria para concessão de autorização federal de funcionamento 295,38 
41111 Qualquer alteração de autorização de funcionamento   

 ·          Por item alterado 134,25 

 ·          Alteração de endereço 295,38 

 ·          Mudança de responsabilidade técnica Isento 

 ·          Cancelamento da autorização Isento 
41112 Segunda via do laudo de análise 53,70 

 

 

Anexo VIII - Licenças, Autenticações e Pareceres Técnicos 
Código Descrição Taxa (R$) 
51201 Livre trânsito de produtos sujeitos a fiscalização sanitária 25,98 
51202 Licença Provisória 134,25 
51203 Licença Diária 26,85 
51301 Liberação de produtos (paciente estado terminal) Isento 

51401 Autenticação de Livros - Farmácia, hospital, laboratório ótico, laboratório de prótese, ótica, creche, banco 
de órgãos, piscinas e outros (por folha) 0,15 

51402 Transferência de responsabilidade técnica (por livro) 26,86 
51403 Baixa (encerramento) (por livro) 26,86 
51501 Emissão de edital 53,70 
51502 Atestado de antecedentes 134,25 

51503 Avaliação da conformidade de programa informatizado sobre medicamentos sujeitos ao regime especial 
de controle 268,54 

51504 Certidão (de qualquer natureza) 134,25 
51505 Requerimentos diversos 134,25 
51506 Certificado de livre comercialização de produtos 187,97 
51507 Laudo técnico 134,25 
51508 Fornecimento de cópia de legislação (por folha) 0,39 
51509 Serviços Diversos  26,86 
51510 Vistoria Prévia 53,70 
51511 Vistoria Sanitária 53,70 
51512 Certificado de Regularidade Sanitária 134,25 
51513 Cadastro  53,70 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO SANITÁRIA 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO SANITÁRIA (Válida por um ano) 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1. RAZÃO SOCIAL/PESSOA FÍSICA: 
2. NOME DE FANTASIA: 
3. CNPJ/CPF: 
4. ENDEREÇO: 
5. N.º: 
6. COMPLEMENTO: 
7. BAIRRO: 
8. MUNICÍPIO: 
9. CEP: 
10. UF: 
11. FONE: 
12. E-MAIL: 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Código (CNAE)   Descrição da Atividade 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
DECLARO ESTAR CIENTE DESTE DECRETO E DEMAIS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA A 
ATIVIDADE PRETENDIDA E ME COMPROMETO AO CUMPRIMENTO DAS MESMAS, 
ASSEGURANDO A QUALIDADE DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS OFERECIDOS. 
 
REPRESENTANTE LEGAL  

13. NOME: 
14. CPF: 

 
________________________ 

ASSINATURA 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO (QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO VIGENTE)  

15. NOME: 
16. CPF: 
17. FORMAÇÃO: 
18. N.º DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO:                            UF: 

 
_______________________ 

ASSINATURA 
 

_______________________________________________ 

LOCAL E DATA 
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Arabutã

Prefeitura

CONTRATO TEMPORÁRIO 56/2022
Publicação Nº 4280989

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº. 056/2022

Por este instrumento particular, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ARABUTÃ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à 
Avenida Lauro Muller nº 210, centro, Arabutã/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 95.995.221/0001-53, neste ato denominado simplesmente CON-
TRATANTE e CRISTIELE SCHOULTEN LÜECKEMEIER, inscrita no CPF/MF sob o nº 090.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, 
firmam o presente Contrato de Trabalho Temporário mediante as seguintes condições:
OBJETO: A presente contratação objetiva o preenchimento para o cargo de Professora, para atender as necessidades temporárias do ex-
cepcional interesse público conforme Edital de Chamada publica nº 016/2022, em conformidade com a LC nº 210, de 28 de junho de 2018;
1) VIGÊNCIA: de 03 de novembro a 16 de dezembro de 2022;
2) REGIME JURÍDICO: Administrativo, previsto no inc. IX, do art. 37 da Constituição Federal e Lei Complementar nº 159/2014, cujo conte-
údo o contratado declara conhecer e anuir;
3) VENCIMENTO: 1.930,19 (mil novecentos e trinta com dezenove centavos) conforme Lei Complementar nº 155, de 29 de dezembro de 
2014, anexo IV;
4) CARGO/FUNÇÃO: Professora;
5) UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria Municipal de Educação – P.E.C.;
6) CARGA HORÁRIA SEMANAL: Será de 20h, pelo turno vespertino;
7) SEGURIDADE SOCIAL: Regime Geral da Previdência Social;
8) OBRIGAÇÕES: Durante a vigência do contrato, o contratado fica sujeito ao regime disciplinar previsto no Estatuto dos Servidores Muni-
cipais (LC 159/2014).

Arabutã/SC, 28 de outubro de 2022.

Cristiele Schoulten Lueckemeier  Leani Kapp Schmitt
Contratada    Prefeita

Testemunhas:

Dulci Driemeier Losch   Jaíne Wallmann da Silva
CPF/MFnº 009. XXX.XXX-XX  CPF/MFnº 079. XXX.XXX-XX

CONTRATO TEMPORÁRIO 57/2022
Publicação Nº 4281071

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº. 057/2022

Por este instrumento particular, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ARABUTÃ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à 
Avenida Lauro Muller nº 210, centro, Arabutã/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 95.995.221/0001-53, neste ato denominado simplesmente 
CONTRATANTE e JUCIRLEI DA SILVA REIMERS, inscrita no CPF/MF sob o nº 053.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, firmam 
o presente Contrato de Trabalho Temporário mediante as seguintes condições:
OBJETO: A presente contratação objetiva o preenchimento para o cargo de Professora, para atender as necessidades temporárias do ex-
cepcional interesse público conforme Edital de Chamada publica nº 016/2022, em conformidade com a LC nº 210, de 28 de junho de 2018;
1) VIGÊNCIA: de 03 de novembro a 16 de dezembro de 2022;
2) REGIME JURÍDICO: Administrativo, previsto no inc. IX, do art. 37 da Constituição Federal e Lei Complementar nº 159/2014, cujo conte-
údo o contratado declara conhecer e anuir;
3) VENCIMENTO: 1.930,19 (mil novecentos e trinta com dezenove centavos) conforme Lei Complementar nº 155, de 29 de dezembro de 
2014, anexo IV;
4) CARGO/FUNÇÃO: Professora;
5) UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria Municipal de Educação – P.E.C.;
6) CARGA HORÁRIA SEMANAL: Será de 20h, pelo turno matutino;
7) SEGURIDADE SOCIAL: Regime Geral da Previdência Social;
8) OBRIGAÇÕES: Durante a vigência do contrato, o contratado fica sujeito ao regime disciplinar previsto no Estatuto dos Servidores Muni-
cipais (LC 159/2014).

Arabutã/SC, 28 de outubro de 2022.

Jucirlei da Silva Reimers   Leani Kapp Schmitt
Contratada    Prefeita
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Testemunhas:

Dulci Driemeier Losch   Jaíne Wallmann da Silva
CPF/MFnº 009. XXX.XXX-XX  CPF/MFnº 079. XXX.XXX-XX

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
Publicação Nº 4281440

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 73FDC2DBB67D0EF9D3863AED5B9169FBB60ECF4B
MUNICÍPIO DE ARABUTÃ- SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022.
A Prefeita Municipal torna público que ratificou o ato que declarou inexigível a licitação, nos termos do Caput, licitação, nos termos inci-
so III, do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, para Contratação de Show para o evento de comemoração aos 
31 anos de emancipação política administrativa do Município, em favor de empresa Ns Sonorização Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.882.249/0001-17, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Arabutã SC, 25 de outubro de 2022.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022
Publicação Nº 4281424

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 85BDF969D7C12C4673DD7AF616DFF840FEDEF915
MUNICÍPIO DE ARABUTÃ- SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022.
A Prefeita Municipal torna público que ratificou o ato que declarou inexigível a licitação, nos termos do Caput, licitação, nos termos inciso 
III, do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, para Contratação de Show para o evento de comemoração aos 31 anos 
de emancipação política administrativa do Município, em favor de empresa ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE – 
AMUSPE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.453.253/0001-60, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Arabutã SC, 13 de outubro de 2022.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
Publicação Nº 4281453

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A38271C0EE743E7F462EA30073BA25DEC2B996DF
MUNICÍPIO DE ARABUTÃ- SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022.
A Prefeita Municipal torna público que ratificou o ato que declarou inexigível a licitação, nos termos do Caput, do artigo 25 da Lei Federal 
n° 8.666/93 e posteriores alterações, para o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE EM BOVINOS, especificados no Anexo “B” do 
Edital de Credenciamento 002/2022, em favor da empresa EDUARDO JONAS MARTINI DOS SANTOS EIRELI ME, CNPJ 27.314.196/0001-45, 
no valor de R$13.811,00 (treze mil, oitocentos e onze reais), com validade 12 meses.
Arabutã SC, 28 de outubro de 2022.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita Municipal
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PORTARIA 293/2022
Publicação Nº 4281353

PORTARIA Nº 293/2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

RESOLVE:
Art.1º CONCEDER, ao servidor MARCIO ANDRE DRIEMEIER, inscrito na matricula sob nº. 6232, ocupante do cargo de Provimento Efetivo 
de Inseminador, férias referentes ao período aquisitivo de 23 de agosto 2020 a 22 de agosto 2021, concedidas pela portaria nº 11 de 13 
de janeiro de 2022, e suspensas pela portaria nº 99 de 18 de fevereiro de 2022, para serem gozadas no período de 01 a 15 de novembro 
de 2022.

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arabutã/SC, 28 de outubro de 2022.

LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

Charles Rodrigo Ebeling
Responsável pela publicação.
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Arroio Trinta

Prefeitura

DECRETO Nº 2363
Publicação Nº 4281723

DECRETO Nº 2363, de 31 de outubro de 2022.
Concede Pensão por morte, em face do óbito da Servidora inativa, IVETE MARIA SECCO LÁZARE, em caráter integral, nos temos do inciso 
I do § 7º do Art. 40, da Constituição Federal (com redação anterior a EC nº 103/2019) c/c artigo 10, § 7º, da referida Emenda e no Artigo 
35 da Lei Municipal nº793/99, ao dependente presumido, NATALINO LÁZARE, com efeitos a partir de 26 de junho de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Orgâ-
nica Municipal e em face do preenchimento das condições indicadas na Lei Municipal nº 793/99 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art.1° Conceder Pensão por Morte, nos termos do Art. 35 da Lei Municipal nº 793/99 e suas alterações posteriores e nos termos Art. 40, 
§ 7º, inciso I da Constituição Federal, (com redação anterior a EC nº 103/2019) c/c artigo 10, § 7º, da referida Emenda, em virtude do 
falecimento da servidora inativa, Ivete Maria Secco Lázare, ao dependente, NATALINO LÁZARE (esposo).

Art. 2° Autorizar o pagamento dos proventos de Pensão por Morte em caráter integral, nos termos do inciso I do § 7º do Art. 40 da Constitui-
ção Federal, com redação anterior a Emenda Constitucional nº 103/2019, perfazendo o montante bruto de R$ 6.517,65 (seis mil quinhentos 
e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), que será pago pelo IPREARROIO.

Art. 3° Ao valor dos proventos de pensão por morte será aplicado reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manu-
tenção do valor real conforme art. 40 § 8º da CF/88 com redação anterior a EC nº 103/2019.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos operam-se a partir de 27/06/2022, revogadas as disposições 
em contrário.

Arroio Trinta – SC, 31 de outubro de 2022.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal
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Atalanta

Prefeitura

CONTRATO Nº 21, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281481

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA
EXTRATO – PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº: 21/2022.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA (CNPJ Nº 18.070.826/0001-92).
CONTRATADA: ASILO DE VELHOS DE BRAÇO DO TROMBUDO (CNPJ Nº 83.781.807/0001-36).
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COM O ASILO DE VELHOS DE BRAÇO DO TROMBUDO PARA ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA 
COM INICIAIS D. A.
DATA DE ASSINATURA: 31 DE OUTUBROBRO DE 2022.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: INCISO IV, DO ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.666/93.

ATALANTA, 28 DE OUTUBRO DE 2022.
JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL
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Balneário Camboriú

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 56.2022
Publicação Nº 4279043

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2022 – ERRATA I
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO FRASCOS,
CARTELAS E KITS MICROBIOLÓGICOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE
MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA TRATADA, BEM COMO, ANÁLISES DE ROTINAS
OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.
Tipo de licitação: Menor Preço Global.
Entrega dos envelopes: até às 10:30 horas (Horário de Brasília) do dia 14 de novembro 2022.
Data e horário de abertura: às 10:40 horas (Horário de Brasília) do dia 14 de novembro 2022.
Local: Sede administrativa da EMASA – 4ª Avenida, 250, Centro, Balneário Camboriú/SC.
RETIRADA DO EDITAL: http://emasa.com.br/emasa/licitacoes/licitacoes
Balneário Camboriú, 31 de outubro de 2022.
Douglas Costa Beber Rocha
Diretor Geral
EMASA - Quarta Avenida, 250, Centro - Balneário Camboriú/SC.

Câmara muniCiPal

CONVITE AUDIENCIA PUBLICA
Publicação Nº 4259579

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos I e XI do 
§ 4º, art. 50 da Resolução Municipal nº 548/2014 e em decorrência do Requerimento nº 21/2022, CONVIDA a comunidade para participar 
da Audiência Pública a ser realizada no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18h30min (dezoito horas e 
trinta minutos), no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, com a finalidade de tratar do assunto Transporte Público no município de 
Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú/SC, 17 de outubro de 2022.

VEREADOR MARCOS AUGUSTO KURTZ
Presidente
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Barra Bonita

Prefeitura

CONTRATO N. 37/2022
Publicação Nº 4281343

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BARRA BONITA 

Avenida BUENOS AIRES - 600  | Barra Bonita - SC | Cep 89.909-000 
Fone: (49) 3649-0004 | CNPJ: 01.612.527/0001-30 

e-mail:  

 
MUNICIPIO DE BARRA BONITA 
 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 31/2022 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 01/2022, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Regional – CONDER 
 
DATA CONTRATO: 28 de outubro de 2022. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA/SC, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Av. Buenos Aires, centro, Barra Bonita/SC, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
01.612.527/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr AGNALDO DERESZ, 
brasileiro, casado, portador do CPF nº 016.532.949-14 e da Carteira de Identidade sob RG nº 
3526025. 
 
CONTRATADO: ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Abramo Eberle, nº 136, Cidade de 
Concórdia, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 19.338.878/0001-60, neste ato 
representado por seu representante legal o Sr. MAYCON PEDOTT, doravante denominada 
CONTRATADA. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL – PMD, ABRANGENDO AS LEIS 
COMPLEMENTARES INCLUINDO: CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE 
POSTURA, PARCELAMENTO DO SOLO, ZONEAMENTO, PERÍMETRO 
URBANO, SISTEMA VIÁRIO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM 
CONFORMIDADE E ATENDIMENTO AO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 
FEDERAL Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001) PARA O MUNICÍPIO DE 
BARRA BONITA/SC, conforme termos de referência anexos ao Edital de Licitação 
n° 31/2022, na Modalidade de Concorrência Pública n°. 01/2022, elaborado pelo 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER.. 
 
VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATADA pagará à CONTRATANTE o valor 
total de R$ 15.403,43 (quinze mil, quatrocentos e três reais e quarenta e três centavos). 
 
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei. 
 
 

 
 

AGNALDO DERESZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 
 

ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA  
CNPJ N. 19.338.878/0001-60 

CONTRATADA 
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EDITAL Nº 01/2022 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Publicação Nº 4281690

EDITAL Nº 01/2022.
ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL

A Secretária Municipal de Educação torna público a abertura do edital para escolha de Plano de Gestão Escolar (PGE) nas Unidades Escola-
res de Educação Básica da Rede Municipal Ensino de Barra Bonita, em todos os níveis e modalidades de ensino para o exercício da função 
gratificada de Diretor de Unidade Escolar, nos termos do Decreto n° 1.569 de 27 de outubro de 2022.

1. DA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

1.1 O processo de escolha de Plano de Gestão Escolar, em 2022, regulamentado pelo Decreto n°1.569/2022, ocorrerá para unidades esco-
lares EBM Olavo Bilac e CEIM Pingo de Gente.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 Poderão apresentar proposta de Plano de Gestão Escolar (PGE), os proponentes que preencherem os requisitos descritos no Art. 8º 
do Decreto n° 1.569/2022. O proponente fica responsável pela comprovação da veracidade das informações prestadas, estando sujeito ao 
indeferimento da inscrição no caso de inclusão de informação inverídica.

2.2 Só será permitida uma única inscrição por proponente.

2.3 O vínculo funcional cadastrado deverá ser o relativo à atividade como professor preenchidos os requisitos descritos no Art. 8º do Decreto 
n°1.569/2022. O proponente do PGE deverá declarar, no ato da inscrição, estar ciente das vedações para ocupar função gratificada previstas 
no Decreto Municipal nº 1.569/2022.

2.4 O proponente que apresentar o PGE deverá apresentar curso na área de gestão de no mínimo 40h exceto o que tem formação no curso 
de Pedagogia.

2.5 Caberá à Comissão Municipal homologar ou não a inscrição do proponente, em observância aos requisitos do Art. 7º do Decreto n° 
1.569/2022.

2.6 Para interposição de recurso da inscrição, o proponente deverá encaminhar requerimento para o endereço eletrônico: educacao@bar-
rabonita.sc.gov.br, com documento comprobatório, quando for o caso, entre 17 e 18 de novembro de 2022.

3. DAS ETAPAS

3.1 O processo de seleção de PGE será realizado em conformidade com este edital, e com o Decreto n° 1.569/2022, considerando o cum-
primento do cronograma e das etapas a seguir:

PERÍODO/DATA (2022) ETAPA

31/10 a 09/11
até às 17h

Encaminhar para Comissão Municipal de Gestão Escolar a inscrição e apresentação do Plano de Gestão Escolar para publica-
ção no Portal da Prefeitura, para professores efetivos da Rede Municipal de Ensino

11/11 a 14/11 Análise, validação ou indeferimento da inscrição, em observância aos requisitos do Art 8º, do Decreto n° 1.569/2022, pela 
Comissão municipal de gestão.

16/11 Publicação das inscrições homologadas no portal do município.
17/11 e 18/11 Interposição de recursos das inscrições pelo proponente.
21/11 Análise dos recursos interpostos, pela Comissão Municipal de Gestão
22/11 a 23/11 Criação da Comissão de escolha da escola.

25/11 Publicação dos Planos de Gestão Escolar e inscrições homologadas após análise de recursos pela Comissão Municipal de 
Gestão Escolar.

01/12 Defesa Pública do(s) Plano(s) de Gestão Escolar em cada escola.
Manifestação para escolha do PGE

Janeiro de 2023 Designação, posse do proponente escolhido pela comunidade escolar e assinatura do Termo de Compromisso de Gestão 
Escolar com vigência até 31/12/2026.

4. DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESCOLHA DA ESCOLA

4.1 A Comissão de escolha da Escola deverá ser instalada por iniciativa do Conselho Escolar (CE).

4.1.1 A Comissão de escolha da escola será constituída de forma transparente e participativa, por, no mínimo, um representante do segmen-
to profissionais da educação e funcionários da escola, um representante do segmento dos responsáveis de estudantes, devidamente matri-
culados, e um representante de estudantes, com frequência comprovada que esteja frequentando os Anos Finais do Ensino Fundamental.

4.1.2 A relação dos membros da Comissão de escolha da escola será publicada na escola e encaminhada para a Comissão Municipal de 

mailto:educacao@barrabonita.sc.gov.br,
mailto:educacao@barrabonita.sc.gov.br,
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Gestão no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da data da escolha dos seus membros, que deverá ocorrer entre os dias 07 e 08 de 
novembro de 2022.

4.2 Na primeira reunião da Comissão serão escolhidos: o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário e no caso de mais representantes, 
seus respectivos suplentes.

4.2.1 São impedidos de compor a Comissão de Escolha dos PGE, os proponentes de PGE, parentes de proponentes do PGE até 2º (segundo) 
grau e os atuais Diretores.

4.2.2 Como representantes de segmento somente poderão compor a Comissão de escolha da escola os membros da comunidade escolar 
com direito a manifestação.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ESCOLHA DA ESCOLA

5.1 Estabelecer, cumprir e fazer cumprir as normas legais, de acordo com o cronograma do item 3 (três) deste edital.

5.1.1 Responsabilizar-se pela organização, normatização e deliberações referentes ao processo de escolha do PGE, conforme estabelecido 
neste edital, orientações emanadas pela Secretaria Municipal de Educação e na legislação vigente.

5.1.2 Organizar o credenciamento dos aptos a escolher, utilizando as listagens disponíveis emitidas a partir dos dados constantes na secre-
taria da escola.

5.1.3 Providenciar todo o material necessário ao processo de escolha de PGE.

5.1.4 Orientar previamente todos os envolvidos no processo de escolha de PGE.

5.1.5 Divulgar com antecedência o horário de escolha, como forma de garantir a participação de toda comunidade escolar com direito a 
manifestar.

5.2 Promover defesa pública das proposições de Planos de Gestão Escolar, considerando que:

5.2.1 O período de defesa determinado neste edital, iniciará somente após a publicação do(s) PGE(s) e inscrições homologadas pela Co-
missão Municipal de Gestão Escolar.

5.2.2 A defesa pública será no dia 01 de dezembro de 2022. A defesa pública deverá ser pautada pelas propostas constantes no PGE, inde-
pendente da ferramenta de divulgação.

5.2.3 Organizar o período de defesa pública à comunidade escolar, em articulação com o(s) proponente(s) de PGE, considerando o disposto 
neste Edital, no sentido de promover:
5.2.3.1 A apresentação do PGE aos segmentos, individualmente ou em assembleias;
5.2.3.2 A definição de ações, estratégias e ferramentas de divulgação do PGE, em reunião com os proponentes, com registro em ata.

5.2.3.3 Lavrar todas as atas utilizadas no processo de escolha de PGE.

5.2.3.4 Providenciar o arquivamento, na escola, de todos os documentos relativos ao processo de escolha de PGE.

5.2.3.5 Encaminhar cópia da ata com o resultado da escolha para a Comissão Municipal de Gestão Escolar, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

6. DA ORGANIZAÇÃO DA SEÇÃO DA ESCOLHA

6.1 A Comissão de escolha da escola deverá organizar o processo de escolha de PGE da Unidade Escolar, observando o contido neste edital.

6.2 Todos os membros envolvidos na organização do processo de escolha deverão comparecer à escola, no mínimo, 30 minutos antes do 
início da escolha.

7. DA ESCOLHA DE PLANO DE GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS

7.1 A escolha, objeto deste Edital, será realizada no dia 01 de dezembro de 2022, a critério da escola e em articulação com a Comissão 
Municipal de Gestão Escolar.

8. DO DIREITO A ESCOLHA

8.1 Poderá manifestar-se no processo de escolha de PGE os membros da comunidade escolar indicados no Art. 11 do decreto 1.569/2022, 
que possuem vínculo ativo com a escola até 18/11/2022.

8.2 É vedado a escolha por representação ou por procuração sob qualquer pretexto.

8.3 Ninguém poderá escolher mais de uma vez na mesma escola, ainda que represente segmentos diversos ou acumule mais de um cargo 
ou função.
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8.4 O proponente lotado em escola distinta daquela onde inscreveu o PGE, deverá ter seu nome incluído na listagem de votação.

8.5 O professor efetivo ou admitido em caráter temporário, com vínculos diferentes ou contratos completando a carga horária em mais de 
uma unidade escolar, poderá optar em votar em qualquer uma delas ou em todas.

8.6 Não terá direito a escolha o profissional da educação e/ou funcionário da escola afastado para tratar de interesse particular ou à dis-
posição de outro órgão ou entidade.

8.7 A escolha será realizada por profissionais em efetivo exercício na unidade escolar, pais dos estudantes ou seus responsáveis e estudantes 
regularmente matriculados nos anos finais do ensino fundamental com peso igualitário.

9. DA PROPAGANDA

9.1 É vedado aos componentes da Comissão de escolha da escola e aos membros da comissão o uso de vestuário ou outros materiais/
objetos que contenha qualquer manifestação de apoio ou censura aos proponentes de PGE.

9.2 Não será permitida a pichação de paredes, muros, painéis ou semelhantes, nas proximidades dos locais de votação.

9.3 A defesa de PGE será encerrada no dia 01 de dezembro de 2022.

10. DO PROCESSO DE APURAÇÃO

10.1 Havendo somente um PGE este será escolhido em aclamação conforme Art. 10, parágrafo 2º, do Edital 1.569/2022.

10.2 Havendo mais de um PGE será manifestado por cédula de escolha.

10.3 A mesa apuradora será conduzida pela Comissão de organização da escola.

10.4 Após a apuração da manifestação, as urnas serão lacradas e o resultado registrado e lavrado em ata da Comissão de organização 
contendo a assinatura do Presidente, Vice-Presidente e Secretário da Comissão e de cada proponente de PGE, se estes acompanharam a 
apuração.

10.5 As cédulas escrutinadas deverão ser arquivadas na Secretária de Educação, por periodo não inferior a 30 dias da escolha.

10.6 Procedida à apuração, caberá ao Presidente da Comissão Organizadora afixar, em local acessível, o resultado da escolha, destacando 
o PGE vencedor.

10.7 Após a divulgação do resultado oficial do PGE escolhido pela comunidade escolar, os proponentes que se julgarem prejudicados pode-
rão interpor recurso na Comissão de organizadora, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, tomando por base a legislação e todos os atos 
normativos que regem o presente processo de escolha de Plano de Gestão Escolar.

10.8 A Comissão Organizadora da escola deverá encaminhar para a Comissão Municipal de Gestão Escolar, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, após a apuração dos de escolha dos PGE, cópia da ata com o resultado da apuração.

11. DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR ESCOLHIDO

11.1 Será considerado escolhido, o PGE que obtiver o maior número de intenções apurados, assim entendidos as manifestações aos Planos 
que se enquadrem nos dispositivos do Decreto n° 1.569/2022 não sendo computados as intenções brancos e nulos.

11.2 Em caso de empate serão observados os critérios de escolha na seguinte ordem:

11.2.1 O proponente de PGE com mais tempo de exercício na escola em que inscreveu o PGE;
11.2.2 O proponente de PGE com mais tempo de exercício no Magistério Público;
11.2.3 O proponente de PGE com maior idade.

12. DA POSSE E DESIGNAÇÃO

12.1 O diretor escolar será nomeado através de portaria.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 O proponente do PGE que descumprir ou deixar de atender as instruções e recomendações determinadas neste edital poderá, após 
averiguado pelas instâncias escolar e municipal ser excluído do processo de escolha de PGE.

13.2 O PGE será avaliado, anualmente, considerando o Termo de Compromisso de Gestão, por Sistemática própria para este fim.

13.3 Os casos omissos serão resolvidos nas seguintes instâncias, respectivamente: Comissão de organização da escola, Comissão municpal 
de Gestão Escolar.
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13.4 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra Bonita, de 31 de outubro de 2022.

NEURA MARIA SCHONARDIE DERES
Secretária Municipal de Educação.

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Identificação do candidato
Nome:_____________________________________________Data Nasc:___/___/___
Endereço residencial:____________________________________________________________ Bair-
ro:_________________________________Cidade:________________________________ Telefone:___________________ E-ma
il:_____________________________________

Experiência Profissional
Formação Acadêmica: ___________________________________________________
Tempo no Magistério:____________________________________________________

Cargo Efetivo de professor(a): Sim ( ) Não ( )
Cargo Pretendido: ( ) Diretor(a)

Justificativa: Desenvolva uma justificativa apontando o motivo pelo qual você quer ser um diretor(a).

ANEXO II
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

O proponente PGE deverá indicar a unidade escolar
Nome:_____________________________________________________
Endereço:__________________________________________________

ÁREAS DE ENSINO
Educação Infantil* Ensino Fundamental*
Creche Pré-escolar Anos iniciais Anos finais

*Sim ou Não

PLANO DE GESTÃO ESCOLAR – 2022
1. INTRODUÇÃO:

2. OBJETIVOS GERAL:

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA:
Dimensão socioeconômica
Dimensão Pedagógica
Dimensão Administrativa
Dimensão Financeira
Dimensão Física

5. METAS PROGRAMADAS:
Metas
Ações
Público alvo
Período
Recurso
6. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROMOÇÃO

7. AVALIAÇÃO DO PLANO
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9. REFERÊNCIAS

10. OBSERVAÇÕES

ANEXO III
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA

O PLANO DE GESTÃO ESCOLAR – O PGE é um instrumento de gestão que se pauta no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola, na Pro-
posta Curricular do Estado de Santa Catarina e na legislação vigente. Representa o compromisso da gestão com a escola e com a Secretaria 
de Estado da Educação (SED).

O proponente deverá solicitar o Projeto Político-Pedagógico na versão digital ou impressa à gestão da Unidade Escolar que deseja propor o 
PGE. Indica-se que esta solicitação seja feita por escrito e protocolada.

INTRODUÇÃO: Na introdução o proponente deverá abordar a fundamentação teórica na qual o PPP da escola está fundamentado. É impor-
tante destacar qual estudante esta escola se propõe a formar e como se dá o processo de ensino aprendizagem para alcançar este objetivo.
O PPP deve estar fundamentado na Proposta Curricular de Santa Catarina e na legislação educacional em vigor. Caso não esteja, a revisão 
coletiva do PPP poderá ser uma das metas do PGE.
A partir do que foi identificado no PPP, o proponente deverá justificar a proposição de PGE para esta Unidade Escolar.

OBJETIVO GERAL: De natureza qualitativa, deverá explicitar o resultado mais abrangente que se pretende atingir ao final da realização do 
Plano de Gestão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: De natureza qualitativa, deverá apontar de forma mais precisa o que pretende atingir com a realização do Plano 
de Gestão.

DIAGNÓSTICO DA ESCOLA: Para elaborar o PGE, é necessário que haja conhecimento da realidade da escola, seus indicadores, seus avan-
ços e desafios, para que possa definir objetivos, metas e ações na perspectiva de dar respostas aos fatores evidenciados.
O diagnóstico deve explicitar e analisar criticamente problemas e necessidades da escola em relação ao ensino e aprendizagem, a organiza-
ção do tempo e espaço, as relações de trabalho na escola, os indicadores de contexto e de qualidade, a organização da prática pedagógica, 
participação da comunidade escolar no planejamento e ações da escola, as características da comunidade atendida.
Para a construção do PGE, é necessário um diagnóstico completo e atualizado. Na apresentação do PGE o diagnóstico é dividido em dimen-
sões:
Dimensão Socioeconômica
Dimensão Pedagógica
Dimensão Administrativa
Dimensão Financeira
Dimensão Física

Podem ser analisados a partir de dados coletados por questionários socioeconômicos, questionários de autoavaliação dos profissionais da 
escola e dos estudantes, da avaliação institucional, dos Resultados da Avaliação da Gestão Escolar, dos dados retirados do diários de classe, 
atas de conselhos de classes e demais registros que a escola dispõe. Esses dados devem ser analisados qualitativamente para a elaboração 
do PGE.

O que é necessário constar em cada uma das dimensões:
- Dimensão socioeconômica - Caracterização da clientela da escola, considerando:
Renda familiar.
Nível de instrução dos pais ou responsáveis.
Profissões predominantes dos pais ou responsáveis.
Procedência das famílias.
Etnias (percentuais aproximados).

- Dimensão Pedagógica:
Processo de ensino-aprendizagem.
Conteúdos curriculares e sua adequação à Proposta Curricular e Base Nacional Curricular Comum (BNCC)
Metodologia de ensino.
Processos de planejamento.
Diversidade como princípio formativo.
Avaliação da aprendizagem.
Relação professor/estudante.
Reuniões pedagógicas, cursos, seminários.
Projetos pedagógicos.
Matrícula.
Indicadores internos da escola tais como: taxas de aprovação, reprovação, infrequência, abandono.
Participação da comunidade escolar.
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- Dimensão administrativa
Formação acadêmica e profissional do corpo docente e diretivo.
Organização do tempo e espaços.
Clima organizacional.
Organização do atendimento dos estudantes, pais e professores.
Documentação dos estudantes e professores.
Proposta de Avaliação Institucional.
Participação da comunidade escolar nas instâncias deliberativas da escola.

- Dimensão financeira
As alternativas de planejamento, captação (PDDE) aplicação dos recursos financeiros para melhorar a permanência do estudante na escola: 
planejamento de aquisições diversas (material didático-pedagógico, material de consumo, reparos nas instalações físicas, outros), cursos de 
formação dos profissionais da escola, participação em feiras, seminários, etc.

- Dimensão física
Instalações gerais: biblioteca (espaço físico, acervo, serviços oferecidos), secretaria, salas de aula e outras, sanitários, etc.
Instalações, condições materiais de laboratórios específicos: ciências, sala de tecnologias, etc.
Condições de acessibilidade para pessoa/estudante com deficiência.
Áreas de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, de recreação e culturais.
Local de alimentação e de oferta de serviços.

Após realizados o diagnóstico e a análise qualitativa, é o momento de propor as metas, objetivos e ações com o objetivo de dar respostas 
aos fatores evidenciados.

METAS: As metas devem apontar para a superação das limitações apontadas no diagnóstico.
As metas devem ser realistas, precisas, específicas e quantificadas, tendo prazos e durações bem definidos. Exemplo: Elevar o índice de 
aprovação em 10% nos anos finais do Ensino Fundamental durante o primeiro ano de gestão.
Poderão ser inseridas quantas metas forem necessárias.

AÇÕES: São os meios para atingir as metas e objetivos, considerando as medidas que visam a sanar as principais causas dos problemas 
apontados no diagnóstico, referente à dimensão pedagógica, administrativa, financeira e física. Se as ações forem bem definidas e execu-
tadas as metas e objetivos serão atingidos.

Período: Estabelecimento de data para a realização da ação.

Público Alvo: A quem se destina a ação.

Recurso: Apontar o recurso financeiro que será utilizado para a realização da ação.

AVALIAÇÃO DO PLANO: Apontar de que maneira fará a avaliação do PGE (instrumentos de avaliação, periodicidade, etc.). É por meio do 
monitoramento e da avaliação que se verifica como está a execução do PGE, corrigindo e melhorando as rotas se necessário, para atingir 
as metas, objetivos e ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Acrescentar as informações ou comentários que julgar necessários.
REFERÊNCIAS: Relacionar obras, periódicos ou demais textos consultados para fundamentar o Plano de Gestão Escolar.

ANEXO IV

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA

1. Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto Político Pedagógico, da Unidade Educativa;
2. Implantar e implementar o processo de organização de A.P.P.`s, e/ou Conselho de Escola, Grêmio Estudantil e outros;
3. Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, 
e outras atividades da Unidade Educativa;
4. Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Educativa;
5. Zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos 
na Unidade Educativa;
6. Articular a Unidade Educativa com os demais organismos da comunidade: A.P.P.`s, Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros;
7. Administrar o cotidiano Escolar; na falta do professor, organizar e encaminhar a turma nas atividades pedagógicas;
8. Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Educativa em relação à limpeza, conservação, alimentação 
e higiene;
9. Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor;
10. Acompanhar o processo ensino aprendizagem, através de índices de aprovação, evasão e repetência;
11. Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação, dificuldades no gerenciamento da Unidade Educativa, bem como solicitar 
providências no sentido de supri-las;
12. Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua conservação;
13. Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Educativa, no sentido de atender às necessidades dos alunos;
14. Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas referentes à aprendizagem dos alunos;
15. Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados atualizados, cumprindo prazos, bem 
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como encaminhar prioridades;
16. Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Educação
17. Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico;
18. Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de disciplinas de alunos, professores e 
funcionários;
19. Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Educativa, em relação à convivência humana, espaço 
físico, segurança, evasão, repetência, etc;
20. Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma planejada, atendendo às necessidades coletivas do Projeto Político 
Pedagógico;
21. Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento 
de sua função;
22. Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua Unidade Educativa;
23. Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Educativa;
24. Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de deficiências;
25. Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria Municipal de Educação e Conselho 
Municipal de Educação;
26. Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como, comunicar ao Departamento de 
Educação Fundamental, as irregularidades da Unidade Educativa, buscando medidas saneadoras;
27. Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Educativa e a Secretaria Municipal de Educação;
28. Propor e discutir alternativas, objetivando a redução dos índices de evasão e repetência, consolidando a função social da escola;
29. Convocar os representantes das entidades escolares, como por exemplo, A.P.P;
30. Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional;
31. Cumprir a legislação vigente;
32. Realizar outras atividades correlatas com a função.

PORTARIA Nº 551, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281247

PORTARIA Nº 551, de 28 de outubro de 2022
“Concede diária e da outras providências”

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.

Resolve.

Art.1º- Conceder 0,5 (meia) diária ao servidor Tafarel Boss, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$ 93,00 (noventa e três reais), 
para realizar transporte de pacientes até a cidade de Chapecó/SC, conforme Memorando Nº 287/2022 e Roteiro de Viagem nº 230/2022 
da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 28 de outubro de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.
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Bela Vista do Toldo

Prefeitura

DECRETO N. 1.123
Publicação Nº 4280933

DECRETO Nº 1.123/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
“DISPÕE SOBRE PONTO FACULTIVO O EXPEDIENTE DE TRABALHO NO DIA QUE MENCIONA”.

ALFREDO CEZAR DREHER, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o 
art. 67, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO ser o dia 28 de outubro data consagrada ao Servidor Público;

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados por essa laboriosa classe a Administração Pública;

CONSIDERANDO que o dia 02 de novembro – Feriado de Finados, recairá na quarta-feira;

DECRETA

Art. 1º. Fica transferida para o dia 01 de novembro (terça-feira), a data alusiva ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro.

Art. 2º. Em razão do disposto no art. 1º deste Decreto, será observado PONTO FACULTATIVO o expediente de trabalho nas Repartições 
Públicas Municipais, no dia 01 de novembro (terça-feira).

Art. 3º. Ficam ressalvados das disposições do art. 2º os serviços emergenciais e essenciais, devendo os servidores lotados nas respectivas 
áreas, obedecerem ao escalonamento determinado pelos titulares das respectivas Secretarias.

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

Bela Vista do Toldo - SC, 27 de outubro de 2022.

ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal

MARIANE LESSAK MASSANEIRO
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

DECRETO N. 1.124
Publicação Nº 4281142

DECRETO N.º 1.124/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE NOVOS MEMBROS TÉCNICOS QUE FARÃO PARTE DO COMITE DE GESTÃO COLEGIADA 
DA REDE DE CUIDADO E DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, NOMEADOS 
PELO DECRETO Nº 918/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALFREDO CEZAR DREHER, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o 
art. 67, inciso IV, da Lei Orgânica do Município e,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados em substituição os novos Membros para compor o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção 
Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência as pessoas abaixo indicadas:

I. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
a) Simone Ap. Lessak Magalhaes
b) Helen Suzane Vieira Magalhães Schissel

II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
a) Rosana Cavalheiro
b) Adriana Maria de Souza

III. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
a) Clauzete Tarian Schveiczrski de Souza
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b) Jefferson Davis Wachhollz

IV. REPRESENTANTES DO CMDCA
a) Silvana do C. Dambroski
b) Josete Damaso Tyszka

V. REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
a) Adriana Borges da Silva
b) Silvia Rank Damaso da Silveira

Art. 2º. Os demais termos do Decreto Municipal nº 918/2021, de 22 de abril de 2021, permanecem inalterados.

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

Bela Vista do Toldo – SC, 28 de outubro de 2022.

ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal

MARIANE LESSAK MASSANEIRO
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

INEXIGIBILIDADE 3/2022 - FMAS
Publicação Nº 4281273

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9B732C85C9288472F8BB3F9CA48ECB97191A608B
Aviso de Licitações
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 10/2022 - FMAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2022 – FMAS
O município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, torna público e para o conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação do tipo MENOR PREÇO, onde o objeto é a CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL 
DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ABERTURA DE ENVELOPES: Dia 07/11/2022 às 09h05min
Informações poderão ser solicitadas pelo e-mail compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.
O edital estará disponível no site do Município de Bela Vista do Toldo/SC www.pmbvt.sc.gov.br. Informações poderão ser solicitadas pelo 
e-mail compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.
Bela Vista do Toldo, 31 de outubro de 2022.
ALFREDO CEZAR DREHER
Prefeito Municipal
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Benedito Novo

Prefeitura

EXTRATO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2021
Publicação Nº 4281505

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3834E1D48F64B41414B77B3A62F7D5DA05FE3907
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 153/2021
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2021
Contratada: TERRABASE TERRAPLENAGEM EIRELI (12.535.370/0001- 02)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINA-
LIZAÇÃO DA RODOVIA VICINAL BNV-575 - ESTRADA GERAL SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM 
CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL
Finalidade do Aditivo: Prazo
Vigência: 31/10/2022 a 30/12/2022
Data Assinatura: 28/10/2022
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 511/2022 - APLICA MEDIDA DISCIPLINAR
Publicação Nº 4281724

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PORTARIA N° 511/2022, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

APLICA MEDIDA DISCIPLINAR.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “f” da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1° - Aplicar medida disciplinar, com Desconto na Folha de Pagamento das horas não trabalhadas e faltas ao serviço público não justifi-
cadas, conforme a Lei 1.334 de 28-09-2005, não registradas no Cartão Ponto do período do dia 08/09/2022 a 04/10/2022, dos Servidores 
em anexo.

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 26 de outubro de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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PORTARIA Nº 512/2022 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
Publicação Nº 4281726

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

 PORTARIA Nº 512/2022 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, Lei Orgânica do Município; e, art. 227 da Lei Complementar nº 004, de 22-12-95;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde para os servidores municipais, conforme Relatório dos Atestados Médicos, do período 
de 08 de setembro de 2022 a 04 de outubro de 2022, contendo 15 páginas, em anexo, e de acordo com a Lei nº 2.048 de 20 de janeiro de 
2022, onde institui Auxílio-Alimentação e Adicional ao Auxílio-Alimentação.

Art. 2º - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 26 de outubro de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 513/2022 - PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA Nº 202/2022
Publicação Nº 4281727

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

 PORTARIA N° 513/2022, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA Nº 202/2022

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “e”, da Lei Orgânica do Município; e de conformidade com o art. 1º, I e art. 2º, § 1º, da Lei nº 
642/89; cargo criado pela Lei Complementar nº 17/2001; Regime Jurídico Lei Complementar nº 004/1995;

RESOLVE:
Art. 1° - Prorrogar, até 24 de abril de 2023, o prazo da Portaria nº 202/2022, de 29 de abril de 2022, que contratou a Servidora MARLENE 
ALBIGAUS MACHADO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, símbolo ASG-I, Anexo II, sub anexo I, do Quadro de Servidores 
Públicos Municipais de Benedito Novo, através do Processo Seletivo 002/2022, no aguardo da realização de Concurso Público.

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 26 de outubro de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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PORTARIA Nº 514/2022 - CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
Publicação Nº 4281729

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PORTARIA N° 514/2022, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município; art. 101 da Lei Complementar n° 004, de 22-12-95.
Considerando pedido recebido na data de 17/10/2022;
Considerando o Laudo da Inspeção Médica, datado em 19/10/2022, designado pela Portaria nº 493/2022 de 18/10/2022;
Considerando o Parecer Social, recebido em 25/10/2022, designado pela Portaria nº 507/2022 de 24/10/2022;

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder licença por motivo de doença em pessoa da família, a servidora ROSELI MARIA ALVIZE BONA, sob matrícula nº 2755-
18, ocupante do cargo de Professor III-20, Símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, com início 
em 22/09/2022 até 05/11/2022, por motivo de doença do Marido Elias Jose Bona, de conformidade com o atestado apresentado, laudo 
da inspeção médica e parecer social, podendo ser prorrogado ou interrompido, de acordo com a evolução do quadro de saúde do familiar, 
conforme menciona; e de acordo com o art. 101, parágrafo único da Lei Complementar 004/95, percebendo 80% (oitenta por cento) da 
remuneração no primeiro mês e, 70% (setenta por cento) da remuneração do segundo ao sexto mês.

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 26 de outubro de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 515/2022 - HOMOLOGA A AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO REALIZADA EM AGOSTO E 
SETEMBRO DE 2022

Publicação Nº 4281730

PORTARIA N° 515/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
HOMOLOGA A AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO REALIZADA EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “g”, da Lei Orgânica do Município, art. 28 da Lei Complementar nº 004, de 22 de dezembro de 
1995 e art. nº 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/98.
RESOLVE:
Art. 1° - Homologar os resultados da Avaliação do Estágio Probatório, realizadas em agosto e setembro de 2022, da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, de acordo com o parecer da Comissão para Avaliação de Estágio Probatório, designada através da Portaria nº 121/2022, 
de 02 de março de 2022, conforme relação abaixo:

RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
NOME DATA DE ADMISSÃO PONTUAÇÃO (%) OBSERVAÇÕES
BRUNA RAFAELA HOCHSPRUNG 
BUZZI 15/10/2019 08/22=100 PONTUAÇÃO MINIMA ATINGIDA

LETICIA DA CUNHA 14/10/2019 08/22=98 PONTUAÇÃO MINIMA ATINGIDA
MARCIA HENNICH 01/11/2019 09/22=78 PONTUAÇÃO MINIMA ATINGIDA
ERIKE ALLAN HENNICH 05/02/2020 08/22=88 PONTUAÇÃO MINIMA ATINGIDA

 Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 27 de outubro de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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PORTARIA Nº 516/2022 - HOMOLOGA A APROVAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Publicação Nº 4281737

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PORTARIA N° 516/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
HOMOLOGA A APROVAÇÃO DO
ESTÁGIO PROBATÓRIO.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “g”, da Lei Orgânica do Município, art. 28 da Lei Complementar nº 004, de 22 de dezembro de 
1995 e art. nº 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/98.
RESOLVE:
Art. 1° - Homologar a aprovação do Estágio Probatório, realizado de acordo com a Lei Municipal nº 1.523, de 16 de setembro de 2009, que 
dispõe sobre as normas do Estágio Probatório, dos servidores conforme relação abaixo.

NOME DATA DE ADMISSÃO
MARCEU FLORES PINTO 01/10/2019
BRUNA RAFAELA HOCHSPRUNG BUZZI 15/10/2019
LETICIA DA CUNHA 14/10/2019

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 27 de outubro de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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Blumenau

Prefeitura

DECRETO Nº 14.163/2022
Publicação Nº 4281310

DECRETO Nº 14.163, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

RECONHECE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 59, XXII, combinado com o artigo 
75, I, “c”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no artigo 37, da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e no artigo 2º do Decreto Federal nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968,

DECRETA:
Art. 1º Ficam reconhecidas as despesas constantes no Anexo I deste Decreto, no valor de R$ 589.142,32 (quinhentos e oitenta e nove mil, 
cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), realizadas e não processadas em exercício financeiro anterior, no âmbito da Admi-
nistração Indireta do Município de Blumenau.

Art. 2º As despesas de que trata o artigo 1º deste Decreto correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

26 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
2602 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SAMAE
Atividade 26.02.17.122.0042.2205–Manut.das Ativ.Administrativas do Samae
Modalidade 3.3.90 (13) Aplicações Diretas R$ 124.745,46
Fonte de Recursos 0206.00000

2604 – DIRETORIA DE OPERAÇOES
Atividade 26.04.17.512.0081.1057 – Ampliação do Sistema de Abastecimento/Tratamento de Água
Modalidade 4.4.90 (28) Aplicações Diretas R$ 9.979,19
Fonte de Recursos 0183.00000
Modalidade 4.4.90 (63) Aplicações Diretas R$ 139.490,30
Fonte de Recursos 0383.00000

Modalidade 4.4.90 (64) Aplicações Diretas R$ 314.927,37
Fonte de Recursos 0606.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 25 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.163/2022 - ANEXO
Publicação Nº 4281314

ANEXO I

CREDOR: Banco do Brasil S.A.

DOCUMENTO:
Planilha recomposição dos valores da Comissão de administração à Cláusula Décima do contrato original de nº 990130-
1001 - Parcela de nº 83, pactuadas no Terceiro Termo Aditivo ao contrato 990130-1001, cláusula terceira, parágrafo 
segundo - Rerratificação ao contrato confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas. (Lei Complementar 148).

DATA: 29/12/2020

ORIGEM DA DESPESA:

Comissão de administração à Cláusula Décima do contrato original de nº 990130-1001 Parcelas de nº 60 a nº 71, pactua-
das no Terceiro Termo Aditivo ao contrato 990130-1001, cláusula terceira, parágrafo segundo - Rerratificação ao contrato 
confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas. (Lei Complementar 148).
“Terceiro Termo Aditivo, cláusula terceira: parágrafo segundo – Comissão de Administração – fica mantida o pagamento 
de comissão de administração do agente financeiro prevista na Cláusula Décima do Contrato ora aditado, inclusive no 
período de suspensão objeto do presente aditivo, nas condições originalmente pactuadas, pela continuidade dos serviços 
de acompanhamento e controle da dívida do contrato de refinanciamento”.

DOTAÇÃO: 13
FONTE DE RECURSO: 0206.000000
VALOR: R$ 124.745,46
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CREDOR: Ramos Terraplanagem EIRELI
DOCUMENTO: Processo Administrativo Nº 634/2208
DATA: 24/08/2022

ORIGEM DA DESPESA: Boletim de Medição nº 11 período 07/09/2020 a 01/03/2021, fls. 26 a 30 (Serviços prestados através do Contrato nº 
2018/2218, fls. 69 a 75 – empenho nº 2019/1166, fls. 15 a 17)

DOTAÇÃO: 28
FONTE DE RECURSO: 0183.00000
VALOR: R$ 9.979,19
CREDOR: Ramos Terraplanagem EIRELI
DOCUMENTO: Processo Administrativo Nº 634/2208
DATA: 24/08/2022

ORIGEM DA DESPESA: Boletim de Medição nº 11 período 07/09/2020 a 01/03/2021, fls. 26 a 30 (Serviços prestados através do Contrato nº 
2018/2218, fls. 69 a 75 – empenho nº 2019/1166, fls. 15 a 17)

DOTAÇÃO: 63
FONTE DE RECURSO: 0383.00000
VALOR: R$ 139.490,30
CREDOR: Ramos Terraplanagem EIRELI
DOCUMENTO: Processo Administrativo Nº 634/2208
DATA: 24/08/2022

ORIGEM DA DESPESA: Boletim de Medição nº 11 período 07/09/2020 a 01/03/2021, fls. 26 a 30 (Serviços prestados através do Contrato nº 
2018/2218, fls. 69 a 75 – empenho nº 2019/1166, fls. 15 a 17)

DOTAÇÃO: 64
FONTE DE RECURSO: 0606.00000
VALOR: R$ 314.927,37
TOTAL A RECONHECER R$ 589.142,32 (Quinhentos oitenta e nove mil cento quarenta e dois reais e trinta centavos)

Reconheço as despesas desta relação.
Blumenau, 25 de outubro de 2022.

Michael Schneider
Diretor Presidente – SAMAE

DECRETO Nº 14.166/2022
Publicação Nº 4281315

DECRETO Nº 14.166, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento 
no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021, Processo Digital nº 0098303-42.2022.1.18.0501-0001,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 449.135,00 
(quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

04 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0402 – DIRETORIA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA
Atividade 04.02.03.092.0019.2007 – Pag. Honorários de Sucumbência dos Adv.
Modalidade 3.1.90 (1181) Aplicações Diretas R$ 420.405,00
Fonte de Recursos 0300.00000

19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E CONCESSÕES
1903 – DIRETORIA DE PARCERIAS
Atividade 19.03.04.130.0068.2561 – Manut. Ativ. Diretoria de Parcerias
Modalidade 3.1.90 (1163) Aplicações Diretas R$ 28.730,00
Fonte de Recursos 0300.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 14.167/2022 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Publicação Nº 4281318

DECRETO Nº 14.167, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO VIGENTE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, IV, “a”, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, no orçamento vi-
gente do Município, fonte de recurso 0118.00036 e 0119.00037, no valor de R$ 1.779.812,04 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, 
oitocentos e doze reais e quatro centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0903 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade 09.03.12.361.0048.2043 – Manut. Desenv. Ensino de Educação Básica – FUNDEB – Ensino Fundamental
Modalidade 3.1.90 (1214) Aplicações Diretas R$ 1.619.718,95
Fonte de Recursos 0118.00036
Modalidade 3.1.90 (1215) Aplicações Diretas R$ 160.093,09
Fonte de Recursos 0119.00037

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 27 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.168/2022
Publicação Nº 4281320

DECRETO Nº 14.168, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO VIGENTE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento vigente, no valor de R$ 35.290,00 (trinta e cinco mil e duzentos 
e noventa reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANA
1402 – DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Atividade 14.02.15.452.0094.2075 – Manut. das Ativ. de Serv. Urbanos
Modalidade 3.3.90 (622) Aplicações Diretas R$ 21.310,00
Fonte de Recursos 0100.00000

1403 – DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE BAIRROS
Atividade 14.03.15.451.0094.2077 – Manut. das Ativ. de Manut. de Bairros
Modalidade 3.3.90 (634) Aplicações Diretas R$ 12.780,00
Fonte de Recursos 0100.00000

17 – INTENDÊNCIA DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
1701 – ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
Atividade 17.01.04.122.0034.2122 – Manut. das Ativ. Administrativas da Idivi
Modalidade 3.3.91 (749) Aplicações Diretas R$ 1.200,00
Fonte de Recursos 0100.00000

Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos no artigo 1º deste Decreto correrão por conta das reduções das seguintes dotações 
orçamentárias:

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUT. URBANA
1402 – DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Atividade 14.02.15.452.0094.2075 – Manut. das Ativ. de Serv. Urbanos
Modalidade 4.4.90 (624) Aplicações Diretas R$ 21.310,00
Fonte de Recursos 0100.00000
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1403 – DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE BAIRROS
Atividade 14.03.15.451.0094.2077 – Manut. das Ativ. de Manut. de Bairros
Modalidade 4.4.90 (638) Aplicações Diretas R$ 12.780,00
Fonte de Recursos 0100.00000

17 – INTENDÊNCIA DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
1701 – ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
Atividade 17.01.04.122.0034.2122 – Manut. das Ativ. Administrativas da Idivi
Modalidade 3.3.90 (748) Aplicações Diretas R$ 1.200,00
Fonte de Recursos 0100.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 27 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.169/2022
Publicação Nº 4281323

DECRETO Nº 14.169, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO VIGENTE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento vigente, no valor de R$ 1.065.000,00 (um milhão e sessenta e 
cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

04 – PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
0403 – DIRETORIA DE CONTENCIOSO JUDICIAL
Atividade 04.03.28.846.0000.2012 – Exec. de Sentenças Judiciais/Precatórios
Modalidade 3.1.90 (46) Aplicações Diretas R$ 90.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0903 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade 09.03.12.361.0048.2041 – Manut./Aquisição das Ativ. do Ensino Fundamental
Modalidade 3.1.90 (185) Aplicações Diretas R$ 975.000,00
Fonte de Recursos 0101.00000

Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos no artigo 1º deste Decreto correrão por conta das reduções das seguintes dotações 
orçamentárias:

04 – PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
0403 – DIRETORIA DE CONTENCIOSO JUDICIAL
Atividade 04.03.28.846.0000.2012 – Exec. de Sentenças Judiciais/Precatórios

Modalidade 3.3.90 (48) Aplicações Diretas R$ 90.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0903 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade 09.03.12.361.0048.2041–Manut./Aquisição das Ativ. do Ensino Fundamental
Modalidade 4.4.90 (191) Aplicações Diretas R$ 975.000,00
Fonte de Recursos 0101.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 27 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 14.170/2022
Publicação Nº 4281329

DECRETO Nº 14.170, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, IV, “a”, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, no orçamento vigente do 
Município, fonte de recurso 0179.00088, no valor de R$ 51.962,89 (cinq-enta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove 
centavos), na seguinte dotação orçamentária:

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1102 – DIRETORIA DE PROJETOS DE INFRAESTRUT.URBANA
Atividade 11.02.15.451.0052.1010 – Exec. de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação de Ruas
Modalidade 4.4.90 (1216) Aplicações Diretas R$ 51.962,89
Fonte de Recursos 0179.00088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 27 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.171/2022
Publicação Nº 4281333

DECRETO Nº 14.171, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento 
no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 112.312,47 (cento 
e doze mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), na seguinte dotação orçamentária:

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1102 – DIRETORIA DE PROJETOS DE INFRAESTRUT. URBANA
Atividade 11.02.15.451.0052.1010 – Exec. de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação de Ruas
Modalidade 4.4.90 (1032) Aplicações Diretas R$ 112.312,47
Fonte de Recursos 0379.00088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 28 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.226/2022
Publicação Nº 4281339

PORTARIA Nº 27.226, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPENSA A GRATIFICAÇÃO PELO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SHEILA MAIARA KREUS-
CH EWALD, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - SEMUS.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando SEDEAD 01461/22.04, de 25 de outubro de 2022 - Pro-
cesso Digital nº 0097623-57.2022.1.18.0501-0000, resolve:
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DISPENSAR, a contar de 06 de novembro de 2022, a Gratificação pelo Atendimento aos Usuários do SUS, de que trata o artigo 47 da Lei 
Complementar nº 1.047, de 01 de abril de 2016, da servidora pública municipal SHEILA MAIARA KREUSCH EWALD, matrícula nº 228267, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS, con-
cedida pela Portaria nº 19.667/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.227/2022
Publicação Nº 4281340

PORTARIA Nº 27.227, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPENSA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - SEMUS.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no art. 100, da Lei Complementar nº 660/07 e, em atenção ao SEDEAD nº 
01462/22.04, de 25/10/2022 - Processo Digital nº 0097626-12.2022.1.18.0501-0000, resolve:

DISPENSAR, no dia 16 de outubro de 2022:

PATRICIA CARLA SOARES GIESELER, matrícula nº 22803-6, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório Dentário, 
do exercício da função gratificada de confiança de Assessor de Políticas Públicas - FGC 40%, junto à Secretaria Municipal de Promoção da 
Saúde - SEMUS, designada pela Portaria nº 24.167/2020;

SOLANGE BLOCH VOLLES, matrícula
nº 23140-9, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do exercício da função gratificada de confiança de Asses-
sor de Gestão de Pessoas no Setor da Policlínica - FGC 50%, junto à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS, designada pela 
Portaria nº 23.109/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.228/2022
Publicação Nº 4281342

PORTARIA Nº 27.228, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - SEMUS.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29/03/90, e de acordo com o parágrafo segundo do artigo 50 da Lei Complementar
nº 1.234, de 06/06/19 e alterações posteriores, e em atenção ao Memorando SEDEAD Nº 01462/22.04, de 25/10/2022 - Processo Digital 
nº 0097626-12.2022.1.18.0501-0000, resolve:

DESIGNAR, no dia 17 de outubro de 2022,
as servidoras públicas municipais abaixo, ocupantes de cargos de provimento efetivo, junto à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde 
- SEMUS, para o exercício das seguintes funções gratificadas de confiança, estabelecidas no Anexo XXV da Lei Complementar nº 1.234, de 
06/06/19:

PATRICIA CARLA SOARES GIESELER, matrícula nº 22803-6, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório Dentário, 
para o exercício da função gratificada de confiança de Assessor de Gestão de Pessoas no Setor da Policlínica - FGC 50%;

SOLANGE BLOCH VOLLES, matrícula nº 23140-9, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, para o exercício da 
função gratificada de confiança de Coordenador de Notificações - FGC 60%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 27.229/2022
Publicação Nº 4281345

PORTARIA Nº 27.229, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPENSA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL KATIA PEREIRA PEIXER, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO, 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, VII, combinado com o art. 75, 
II, “g”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento no inciso II do artigo 11, combinado com o 
parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar nº 1.220, de 17 de dezembro de 2018, e em atenção ao Memorando SEDEAD 01470/22.04, 
de 25/10/2022 - Processo Digital nº 0098021-04.2022.1.18.0501-0000, resolve:

DISPENSAR, a contar de 19 de outubro de 2022, a servidora pública municipal KATIA PEREIRA PEIXER, matrícula nº 222259, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do exercício da função de Auxiliar de Controle Interno - gratificação de 70%, na 
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, designada pela Portaria nº 22.496/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.230/2022
Publicação Nº 4281346

PORTARIA Nº 27.230, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MICHELE KAROLINE BENVENUTTI GOUVEIA, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR 
DE CONTROLE INTERNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB, E CONCEDE A RESPECTIVA GRATIFICAÇÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, VII, combinado com o art. 75, II, 
alínea “g”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no inciso II, do art. 11 e §1º, do art. 17 
da Lei Complementar Municipal nº 1.220, de 17 de dezembro de 2018, e atendendo ao pedido efetuado pelo Secretário Municipal de Obras, 
por meio do Memorando nº 892/2022, de 19/10/2022 (Processo Digital nº 0098022-86.2022.1.18.0501-0000), resolve:

DESIGNAR, a contar de 20 de outubro de 2022, a servidora pública municipal MICHELE KAROLINE BENVENUTTI GOUVEIA, matrícula nº 
230176, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, para o exercício da função de Auxiliar de Controle Interno, na 
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, concedendo-lhe a gratificação de FGC-70%, com as atribuições constantes no art. 17 da Lei Com-
plementar nº 1.220, de 17 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.231/2022
Publicação Nº 4281347

PORTARIA Nº 27.231, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE CONDUÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMEN-
TO EFETIVO DE MOTORISTA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Muni-
cípio, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento no art. 102 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007 e al-
terações posteriores, regulamentado pelo Decreto nº 8.616, de 1º de fevereiro de 2008, e Processo Digital nº 0097632-19.2022.1.18.0501-
0000, resolve:

CONCEDER gratificação de condução calculada sobre o valor do padrão de vencimento “A”, da faixa de vencimento “I”, da categoria 7, car-
ga horária de 40 horas semanais, do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo, previsto na Lei Complementar nº 661, de 28 de 
novembro de 2007, o servidor público municipal:

ANTÔNIO DIONISIO GARCIA DE MORAES, matrícula nº 232890, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista – categoria B, lotado 
na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, GC 10% (dez por cento), a contar de 17/10/2022;

CARLOS RODOLFO KAESTNER, matrícula nº 232911, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista – categoria c, lotado na Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, GC 30% (trinta por cento), a contar de 17/10/2022;

MARCIO MENDES JUNIOR, matrícula nº 23290-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista – categoria D, lotado na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, GC 30% (trinta por cento), a contar de 17/10/2022;
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SILVIO JOSÉ DE FREITAS JUNIOR, matrícula
nº 23289-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista – categoria B, lotado na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, 
GC 10% (dez por cento), a contar de 17/10/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.232/2022
Publicação Nº 4281348

PORTARIA Nº 27.232, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPENSA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATI-
FICADA DE CONFIANÇA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGG.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no art. 100, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/07, e considerando o pedido 
contido no Memorando SEDEAD nº 001469/22.04 (Processo Digital nº 0098018-49.2022.1.18.0501-0000), resolve:

DISPENSAR, no dia 24 de outubro de 2022, os servidores públicos municipais abaixo, do exercício da função gratificada de confiança, na 
Secretaria Municipal de Gestão Governamental - SEGG:

CAIO ALVES FIGUEIREDO, matrícula nº 229928, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Informática, do exercício da fun-
ção gratificada de confiança de Coordenador de Serviço de Redes- FGC 50%, designado pela Portaria nº 23.109, de 04 de julho de 2019;

TIAGO MARCEL HOFFMANN, matrícula nº 230325, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Informática, do exercício da 
função gratificada de confiança de Assessor de Informática - FGC 30%, designado pela Portaria nº 23.109, de 04 de julho de 2019;

TEODORICO NICOLAU RODRIGUES JUNIOR, matrícula nº 231527, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Informática, do 
exercício da função gratificada de confiança de Assessor de Atendimento Técnico - FGC 20%, designado pela Portaria nº 23.109, de 04 de 
julho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 27.233/2022
Publicação Nº 4281349

PORTARIA Nº 27.233, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRA-
TIFICADA DE CONFIANÇA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGG.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29/03/90, e de acordo com o parágrafo segundo do artigo 50 da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19 e considerando 
o pedido contido no Memorando SEDEAD nº 001469/22.04 (Processo Digital nº 0098018-49.2022.1.18.0501-0000), resolve:

DESIGNAR, no dia 25 de outubro de 2022,
os servidores públicos municipais abaixo, ocupantes de cargo de provimento efetivo, para o exercício de função gratificada de confiança, na 
Secretaria Municipal de Gestão Governamental, estabelecidas no Anexo XXV da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19:

TIAGO MARCEL HOFFMANN, matrícula nº 230325, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Informática, para o exercício da 
função gratificada de confiança de Coordenador de Serviços de Redes- FGC 50%

TEODORICO NICOLAU RODRIGUES JUNIOR, matrícula nº 231527, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Informática, 
para o exercício da função gratificada de confiança de Assessor de Informática - FGC 30%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeita Municipal
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PORTARIA Nº 27.234/2022
Publicação Nº 4281350

PORTARIA Nº 27.234, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA ANDREA REGINA TIBURCIO CAMARGO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29/03/90, e de acordo com o parágrafo segundo do artigo 50 da Lei Complementar
nº 1.234, de 06/06/19 e alterações posteriores, e em atenção ao Processo Digital nº 0097630-49.2022.1.18.0501-0001, resolve:

DESIGNAR, no dia 07 de novembro de 2022:

ANDREA REGINA TIBURCIO CAMARGO, matrícula
nº 22923-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, para o exercício da função gratificada de confiança de 
Coordenador de Notificações - FGC 60%, na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.235/2022
Publicação Nº 4281352

PORTARIA Nº 27.235, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA SHEILA MAIARA KREUSCH EWALD PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29/03/90, e de acordo com o parágrafo segundo do artigo 50 da Lei Complementar
nº 1.234, de 06/06/19 e alterações posteriores, e em atenção ao Processo Digital nº 0097628-79.2022.1.18.0501-0000, resolve:

DESIGNAR, no dia 07 de novembro de 2022:

SHEILA MAIARA KREUSCH EWALD, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, para o exercício da função gratifica-
da de confiança de Assessor de Políticas Públicas - FGC 40%, na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27.237/2022
Publicação Nº 4281354

PORTARIA Nº 27.237, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD Nº 047/2021, INSTAURADO PARA APURAR A RES-
PONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA T.A.B.S., QUE TRAMITOU PERANTE A 1ª CPASD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, e em atenção ao Julgamento prolatado nos autos em epígrafe, resolve:

DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 047/2021, instaurado por meio da Portaria nº 25.965, de 
09/11/2021, para apurar a responsabilidade disciplinar da servidora pública T.A.B.S., matrícula nº 719685, contratada em caráter temporário 
para o cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que tramitou perante a Primeira Comissão de Processo 
Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o despacho conclusivo, em que restou provado que a indiciada não praticou 
infração administrativo-disciplinar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 27 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 27.238/2022
Publicação Nº 4281355

PORTARIA Nº 27.238, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
NOMEIA ELAINE CRISTINA MALHEIROS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE GERENTE DE REDAÇÃO, NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, 
“a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, com fundamento no
art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e no art. 49, da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/2019 e a Lei Complementar 
nº 1.427, de 05/08/2022, de conformidade com o Decreto nº 10.567, de 13/02/2015, resolve:

NOMEAR, no dia 27 de outubro de 2022:

ELAINE CRISTINA MALHEIROS, para o exercício
do cargo de provimento em comissão de Gerente de Redação, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Comunicação Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 27 de outubro de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

INTIMAÇÃO - 1ª CPASD PAD Nº 014/2021
Publicação Nº 4281358

INTIMAÇÃO - 1ª CPASD
PAD Nº 014/2021
INDICIADO: M.R.C.
ADVOGADO: MARCELO SCHUSTER BUENO – OAB/SC 14.948
DESPACHO: Intime-se o Advogado de defesa do servidor indiciado para acompanhar as audiências de oitivas das testemunhas arroladas 
às fls. 59 dos autos, designada para o dia 03 de novembro de 2022, às 14 horas, na sede das Comissões, sito à Rua Dois de Setembro, nº 
1.510, 1º andar, sala 03, Bairro Itoupava Norte, Blumenau-SC (Prédio da ETSUS). Os autos encontram-se à disposição na sede da 1ª CPASD, 
sito à Praça Victor Konder, 02, 3º andar, sala 32 – PGM, no horário das 09h às 11h e das 14h às 17h.

INTIMAÇÃO - 1ª CPASD PAD Nº 020/2021
Publicação Nº 4281360

INTIMAÇÃO - 1ª CPASD
PAD Nº 020/2021
INDICIADO: M.A.R.F.
ADVOGADO: NILSON DOS SANTOS - OAB/SC nº 16.612
DESPACHO: Intime-se o Advogado de defesa do ex-servidor indiciado, para acompanhar as audiências de oitivas das testemunhas arroladas 
às fls. 254-255 dos autos, designadas para o dia 08 de novembro de 2022, às 14 horas, na sede das Comissões, sito à Rua Dois de Setem-
bro, nº 1.510, 1º andar, sala 03, Bairro Itoupava Norte, Blumenau-SC (Prédio da ETSUS). Os autos encontram-se à disposição na sede da 
1ª CPASD, sito à Praça Victor Konder, 02, 3º andar, sala 32 – PGM, no horário das 09h às 11h e das 14h às 17h.
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022
Publicação Nº 4281361

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de locação de veículos, para atendimento ao Município de Blumenau, conforme especifica-
ções constantes neste edital e anexos, pelo período de 12 meses - SMTT - SEMED. Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: 
até o dia 11 de novembro de 2022, às 09:25hs. Data início da sessão eletrônica: dia 11 de novembro de 2022, às 09:30hs. Local: Sistema 
COMPRASBR. Edital disponível no Portal https://comprasbr.com.br/ via e-mail: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do Mu-
nicípio https://grp.blumenau.sc.gov.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao Base Legal: Decretos Municipais nº 7106/02 e 7732/04, Lei 
Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Código de registro no 
TCE/SC: 0DE4A86B66CB50943C31BBD95ABC5BA0AC712ABA
Blumenau, 28/10/2022 – Anderson Rosa –Secretário Municipal de Administração.

https://comprasbr.com.br/
mailto:flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022
Publicação Nº 4281365

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022

Objeto: Escolha da Melhor Proposta á obtenção da permissão remunerada de uso de bem público, de espaço e área pertencentes ao pa-
trimônio do Município de Blumenau e que são administrados pela Fundação Promotora de Eventos para exploração comercial de pontos 
para os eventos Natal em Blumenau 2022, lote A alimentação, bebidas e lote B Mercado de Natal, especificações constante neste edital e 
anexo- PROEB. Registrado no TCE/SC sob o código: 4C8358B7BFA77482B46255CDF6770C0F6D0A7FD7. Entrega e protocolo dos envelopes: 
dia 11 de novembro de 2022, até as 09h00min. Início da sessão: dia 11 de novembro de 2022, às 09h30min. Edital completo: via e-mail: 
taianamello@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do município: https://grp.blumenau.sc.gov.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao 
Base Legal: Decreto Municipal nº7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 subsidiariamente Lei nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações. Blumenau, 31/10/2022 – Anderson Rosa – Secretário Municipal de Administração.

PROCESSOS DE DISPENSA NºS 08 - 154/2022 E 08-155/2022
Publicação Nº 4281372

Processo Dispensa 08 - 154/2022
Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Consultoria E Assessoria Em Saúde Pública: Implantação,
Locação De Licença De Uso, Suporte Técnico, Atualizações Tecnológicas, Manutenção, Gestão Estratégica De Indicadores
De Saúde e etc., Através do PE 23/2021 ARP - 288/2021 - CISAMVI - SEMUS/FMS.
Contratada: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CISAMVI
Artigo 24, Inciso XXVI da lei 8.666/93
Valor total: R$451.201,60
Registrado no TCE/SC sob nº E0927A464D6F926B087D2B6757E381899891CE41

Processo Dispensa 08 - 155/2022
Objeto: Aquisição De Medicamentos Para Farmácia Básica Através do Consórcio - PE 06 E 12/2022 - SEMUS/FMS.
Contratada: EXCELL MED PRODUTOS HOSPITALARES
Artigo 24, Inciso XXVI da lei 8.666/93
Valor total: R$910.672,42
Registrado no TCE/SC sob nº 274E21C735517B72CC9222BF942F46CF69A1BFE8

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09 - 155/2022
Publicação Nº 4281375

Processo inexigibilidade 09 - 155/2022
Objeto: Aquisição de Vale Transporte Urbano Municipal a serem utilizados pelos servidores, - SEMED
Credenciado: BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA
Artigo 25; caput da lei 8.666/93
Valor total: R$566.000,00
Registrado no TCE/SC sob nº F484DFF7EF75945FD613FCDA89BC8D082BD13F0A

INTIMAÇÃO – 3ª CPASD PAD N. 012/2020
Publicação Nº 4281380

INTIMAÇÕES DAS COMISSÕES
INTIMAÇÃO – 3ª CPASD
PAD N. 012/2020
ACUSADO: A.D.J.
ADV: MARCELO SCHUSTER BUENO – OAB/SC 14.948
Fica intimado o advogado constituído do acusado do teor do despacho de fl. 125 e para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 dias, sob 
pena de desistência tácita da produção da prova.

PORTARIA Nº 8730/2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281382

PORTARIA N° 8730/22
DECLARA ESTABILIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA AUTÁRQUICA MUNICIPAL QUE INDICA.

MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 27.120, 
de 03 de outubro de 2022, RESOLVE:

DECLARAR:

mailto:taianamello@blumenau.sc.gov.br
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Estável no serviço púbico autárquico municipal a servidora ocupante de cargo de provimento efetivo, pertencente do Quadro Permanente 
de Pessoas da Autarquia:

NOME CADASTRO CARGO LOTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE
Fernanda Carolina Melgaço Cunha 2158-0 Operador de ETA/ETE Diretoria de Operações 26/09/2022

 Samae, 26 de outubro de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8731/2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281383

PORTARIA N° 8731/22
CONCEDE A CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA AO SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL.

MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 27.120, 
de 03 de outubro de 2022, RESOLVE:

CONCEDER

Licença Prêmio em Pecúnia, conforme art. 146 e art. 151, parágrafos 2º e 3º, da Lei Complementar nº. 660, de 28 de novembro de 2007, 
regulamentado pelo Decreto nº. 8.613, de 1º de fevereiro de 2008, em seus artigos 5º e 6º, ao servidor:

ECIO DA SILVEIRA, cadastro nº. 1490-7, servidor público autárquico municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico Eletri-
cista, lotado na Diretoria de Operações, conforme Processo Administrativo nº 770/2210

Samae, 26 de outubro de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8732/2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281387

 PORTARIA N.° 8732/22

CONVALIDA CONCESSÃO DE PROMOÇÃO HORIZONTAL AO SERVIDOR PUBLICO AUTARQUICO MUNICIPAL.

MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 27.120, 
de 03 de outubro de 2022, RESOLVE:

CONVALIDAR

Promoção Horizontal com base nos Artigos 24º e 25º, inciso I, da Lei Complementar nº. 661 de 28 de novembro de 2007, a partir de 01 de 
agosto de 2022, de acordo com o Processo Administrativo Nº 771/2210, ao servidor:

Cadastro Servidor Cargo Novo Padrão de Vencimento GO
2154-7 ADEMAR DA SILVEIRA Agente de Obras B GO

 Samae, 26 de outubro de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente
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PORTARIA Nº 8733/2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281388

 PORTARIA N.° 8733/22

CONVALIDA CONCESSÃO DE PROMOÇÃO HORIZONTAL AO SERVIDOR PUBLICO AUTARQUICO MUNICIPAL.

MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 27.120, 
de 03 de outubro de 2022, RESOLVE:

CONVALIDAR

Promoção Horizontal com base nos Artigos 24º e 25º, inciso I, da Lei Complementar nº. 661 de 28 de novembro de 2007, a partir de 01 de 
setembro de 2022, de acordo com o Processo Administrativo Nº 771/2210, ao servidor:

Cadastro Servidor Cargo Novo Padrão de Vencimento GO

2138-5 ADAN MAX OLIVEIRA BORS-
TEL Operador de ETA/ETE B GF

 Samae, 26 de outubro de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8734/2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281390

 PORTARIA N.° 8734/22
CONCEDE PROMOÇÃO HORIZONTAL AOS SERVIDORES PUBLICOS AUTARQUICOS MUNICIPAIS.

MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 27.120, 
de 03 de outubro de 2022, RESOLVE:

CONCEDER

Promoção Horizontal com base nos Artigos 24º e 25º, inciso I, da Lei Complementar nº. 661 de 28 de novembro de 2007, a partir de 01 de 
outubro de 2022, de acordo com o Processo Administrativo Nº 771/2210, aos servidores:

Cadastro Servidor Cargo Novo Padrão de Vencimento GO
1952-6 ANDREIA DOS SANTOS Agente de Logística E GF

2158-0 FERNANDA CAROLINA MEL-
GAÇO CUNHA Operador de ETA/ETE B GF

1946-1 HERKULES KUTELAK Agente de Logística E GF
1315-3 JOHN CHARLES SPUDEIT Agente de Saneamento E GF

 Samae, 26 de outubro de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

EXTRATO Nº 527/2022 - FURB
Publicação Nº 4281391

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 527/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
e a empresa
TIM S/A

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº. 082/2020
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OBJETO: “Contratação de empresa outorgada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e prestadora de serviço de telefonia 
móvel, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para uso da FURB”.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº. 054/2020 e Contrato nº. 082/2020, firmado em 20 de maio de 2020.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
O prazo de vigência previsto na Cláusula Primeira do Contrato nº 082/2020, fica prorrogado por mais 30 (trinta) meses, a contar de 20 de 
novembro de 2022 a 19 de maio de 2025, totalizando 60 (sessenta) meses contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DO VALOR:
Mantem-se a Cláusula Primeira, item 1.2, para a vigência deste Aditivo, conforme abaixo:
“1.2. Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço constante na tabela abaixo, de acordo com a proposta apresentada pela 
CONTRATADA.

Item Código FURB Qtde. Und. Descrição do Serviço Preço Unitário (em 
R$)

Preço Total do Item 
(em R$)

01 33770 30 Mês Serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos em 
regime de comodato, para uso da FURB. 6.497,45 194.923,50

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato de nº 082/2020, que não colidirem com o presente Termo 
Aditivo.

Blumenau, 28 de outubro de 2022.

Câmara muniCiPal

MD 3835
Publicação Nº 4281176

 RESOLUÇÃO MD Nº 3835
EXONERA SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER, Presidente da Câmara Municipal de Blumenau, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 36, VIII, do 
Regimento Interno, faz saber que a Mesa Diretora edita e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º É exonerada, em 24 de outubro de 2022, a servidora pública Amanda Norma Martins Westphal, ocupante do cargo de Assessor 
Especial da Presidência, de provimento em comissão, lotado no Gabinete da Presidência - do Quadro de Servidores Públicos da Câmara 
Municipal de Blumenau.

Art. 2º É determinado à Coordenação de Gestão de Pessoas que proceda ao assentamento do disposto nesta Resolução na ficha funcional 
da servidora pública.

Art. 3º Esta Resolução da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 24 de outubro de 2022.

Câmara Municipal de Blumenau, 24 de outubro de 2022.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER  SILMARA SILVA MIGUEL
Presidente    Vice-Presidente

ALMIR VIEIRA    AILTON DE SOUZA
1º Secretário    2º Secretário

MD 3836
Publicação Nº 4281177

 RESOLUÇÃO MD Nº 3836
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER, Presidente da Câmara Municipal de Blumenau, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 36, VIII, do 
Regimento Interno, faz saber que a Mesa Diretora edita e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º É exonerado, em 25 de outubro de 2022, o servidor público Luciano Machado Felizardo, ocupante do cargo de Diretor Geral, de 
provimento em comissão, lotado na Diretoria Geral - do Quadro de Servidores Públicos da Câmara Municipal de Blumenau, nos termos da 
Resolução nº 423, de 16 de maio de 2013.

Art. 2º É determinado à Coordenação de Gestão de Pessoas que proceda ao assentamento do disposto nesta Resolução, na ficha funcional 
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do servidor público.

Art. 3º Esta Resolução da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 25 de outubro de 2022.

Câmara Municipal de Blumenau, 25 de outubro de 2022.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER  SILMARA SILVA MIGUEL
Presidente    Vice-Presidente

ALMIR VIEIRA    AILTON DE SOUZA
1º Secretário    2º Secretário

MD 3837
Publicação Nº 4281179

 RESOLUÇÃO MD Nº 3837
NOMEIA JOÃO FELIPE DIAS EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER, Presidente da Câmara Municipal de Blumenau, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 36, VIII, do 
Regimento Interno, faz saber que a Mesa Diretora edita e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º É nomeado, em 26 de outubro de 2022, João Felipe Dias, no cargo de Diretor Geral, de provimento em comissão, lotado na Diretoria 
Geral - do Quadro de Servidores Públicos da Câmara Municipal de Blumenau, nos termos da Resolução nº 423, de 16 de maio de 2013.

Art. 2º É determinado à Coordenação de Gestão de Pessoas que proceda ao assentamento do disposto nesta Resolução na ficha funcional 
do servidor público.

Art. 3º Esta Resolução da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 26 de outubro de 2022.

Câmara Municipal de Blumenau, 25 de outubro de 2022.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER  SILMARA SILVA MIGUEL
Presidente    Vice-Presidente

ALMIR VIEIRA    AILTON DE SOUZA
1º Secretário    2º Secretário

MD 3838
Publicação Nº 4281181

 RESOLUÇÃO MD Nº 3838
NOMEIA JAISOM MAURILDO DA SILVA EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER, Presidente da Câmara Municipal de Blumenau, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 36, VIII, do 
Regimento Interno, faz saber que a Mesa Diretora edita e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º É nomeado, em 25 de outubro de 2022, Jaisom Maurildo da Silva, no cargo de Assessor Especial da Presidência, de provimento em 
comissão, lotado junto ao Gabinete da Presidência - do Quadro de Servidores Públicos da Câmara Municipal de Blumenau, nos termos da 
Resolução nº 423, de 16 de maio de 2013 e suas alterações.

Art. 2º É determinado à Coordenação de Gestão de Pessoas que proceda ao assentamento do disposto nesta Resolução na ficha funcional 
do servidor público.

Art. 3º Esta Resolução da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir 25 de outubro de 2022.

Câmara Municipal de Blumenau, 25 de outubro de 2022.

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER  SILMARA SILVA MIGUEL
Presidente    Vice-Presidente

ALMIR VIEIRA    AILTON DE SOUZA
1º Secretário    2º Secretário
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Bom Jardim da Serra

Prefeitura

PORTARIA Nº 578/2022- DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE CONTRATOS ORIUNDOS DE TERCERIZAÇÃO
Publicação Nº 4280907

 PORTARIA Nº 578/2022
De 28 de outubro de 2022

PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR os servidores Saionara Dias matrícula 1713 (Presidente), Rillery Fernanda Bibiana Vingra matrícula 2555/1 (membro), 
Anderson da Silva matrícula 2603/1 (membro) Graziela Machado da Luz matrícula 2472 (suplente), como membros da comissão de todos 
os contratos oriundos de Terceirização na Prestação de Serviços

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

Art. 3º- Revoga-se a portaria Nº 572/2022 a partir dessa data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 28 de outubro
de 2022.

PEDRO LUIZ OSTETTO
Prefeito Municipal

Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

RETIFICAÇÃO DECRETO N°190/2022 - ALTERAÇÃO PARA DECRETO Nº 141
Publicação Nº 4280856

DECRETO N°141 /2022

Institui a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo simplificado de títulos para contratação de profissionais para a administração municipal 
por prazo determinado.

PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, no uso da atribuição que lhe confere o art. 75, incisos VII da Lei Orgâ-
nica Municipal.

DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a comissão de avaliação, com os seguintes membros:
- Rilton Telmo de Oliveira portaria: 1818/1
- Joana Corrêa Seminotti Machado portaria: 2222
- Graziela Machado da Luz portaria: 2472

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

Bom Jardim da Serra, 25 de outubro de 2022.

PEDRO LUIZ OSTETTO
PREFEITO MUNICIPAL
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RETIFICAÇÃO DECRETO N°191/2022- PARA DECRETO Nº 142
Publicação Nº 4280859

DECRETO MUNICIPAL N. 142/2022

ANULA PROCESSO LICITATÓRIO N. 84/2022, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2022.

Pedro Luiz Ostetto, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica Municipal e a Lei Federal n. 8.666/1993, e

Considerando que a o Edital apresentava equívocos materiais quanto à natureza do prestador dos serviços a serem licitados;

Considerando que a Administração, fundamentada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como no art. 49 §1º da Lei n. 8.666/93 
e no item n. 22.4 do Instrumento Convocatório, pode, por ilegalidade, anular ato administrativo,

DECRETA:
Art. 1º - Fica anulado o Processo Licitatório n. 84/2022 – Pregão Eletrônico n. 45/2022.

Art 2º - Os licitantes que se entenderem prejudicados pelo que dispõe o presente decreto dispõem do prazo de 03 (três) dias contados da 
publicação para impugnar o dispositivo, em petição encaminhada à Secretaria de Administração e Finanças do Município de Bom Jardim da 
Serra, pelo endereço eletrônico administracao@bomjardimdaserra.sc.gov.br.

Bom Jardim da Serra, 27 de outubro de 2022.

Pedro Luiz Ostetto
Prefeito Municipal
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DECRETO 138/2022
Publicação Nº 4280879

 

C.N.P.J.:
BOM JARDIM DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA

Município:
82.844.754/0001-92

ESTADO DE SANTA CATARINA 2Página : 1 /

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de BOM JARDIM DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 1469/2021, de 15 de Dezembro de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

DECRETO Nº 138/2022, de 27 de Outubro de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 88.785,69, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07.002 - DEPTO DE CONTROLE E DESENV. AGROPECUARIO E AMBIENT
07.002.20.606.13.2033-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

07.000 - SEC. DO MEIO AMB. AGRICULTURA, INFRA-ES - SEMAGISP

R$67.000,00
0.1.00.0000 Recursos Ordinários 67.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.361.5.2013-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

R$5.000,00
0.1.01.0001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 5.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.365.5.2015-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

R$5.000,00
0.1.01.0001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 5.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.365.5.2016-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

R$5.000,00
0.1.01.0001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 5.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.001.12.366.5.2018-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas

05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

R$6.785,69
0.1.44.0395 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE 6.785,69

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

07.002 - DEPTO DE CONTROLE E DESENV. AGROPECUARIO E AMBIENT
07.000 - SEC. DO MEIO AMB. AGRICULTURA, INFRA-ES - SEMAGISP

07.002.20.606.13.2033-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$67.000,00
0.1.00.0000 Recursos Ordinários 67.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

05.001.12.361.5.2013-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$5.000,00
0.1.37.0037 Outras Transferencias do Fundo Nacional de desenvolvimento - FNDE (não repassados por meio de 5.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

05.001.12.365.5.2015-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$5.000,00
0.1.01.0001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 5.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

05.001.12.365.5.2016-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$5.000,00
0.1.01.0001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 5.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$3.926,75
0.1.44.0395 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE 3.926,75

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: SaionaraDias. Emissão: 28/10/2022, às 09:12:44. Protocolo: 6570e880-2d56-4825-a0c5-034b73042f25
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C.N.P.J.:
BOM JARDIM DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA

Município:
82.844.754/0001-92

ESTADO DE SANTA CATARINA 2Página : 2 /

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDUCE

05.001.12.366.5.2018-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$2.858,94
0.1.01.0001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.858,94

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de Outubro de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO LUIZ OSTETTO

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.Art. 3º -

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: SaionaraDias. Emissão: 28/10/2022, às 09:12:44. Protocolo: 6570e880-2d56-4825-a0c5-034b73042f25
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Bom Jesus do Oeste

Prefeitura

EDITAL 03.2022 CMDCA
Publicação Nº 4280974

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 PARA AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

1- JUSTIFICATIVA:
A Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social de Bom Jesus do Oeste, SC, no uso de suas atribuições e atendendo à Lei 1.172 /2019 
DE 26 de novembro de 2019 do município de Bom Jesus do Oeste/SC, vem tornar público o processo de inscrição e seleção de famílias para 
formação de cadastro, a fim de compor o serviço de acolhimento, modalidade Família Acolhedora.

2 – OBJETO:
Selecionar nos termos do presente edital, Famílias do município de Bom Jesus do Oeste/SC, interessadas em participar do Serviço de Aco-
lhimento em Família Acolhedora, destinada a formação de cadastro reserva para o acolhimento em Família Acolhedora de crianças e/ou 
adolescentes de ambos os sexos, afastadas do convívio familiar por determinação judicial por situação de risco pessoal e social, sob medida 
protetiva, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Nº 8.069/90).

3 – FAMÍLIA ACOLHEDORA:
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família de origem, mediante medida protetiva, em residência 
de famílias acolhedoras.

4 – DAS RESPONSABILIDADES:
4.1 Caberá ao Município de Bom Jesus do Oeste por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social – Órgão Gestor da Política 
de Assistência Social:
4.1.1. Realizar o processo de inscrição, seleção, capacitação e acompanhamento das famílias interessadas para formação de cadastro de 
reserva.
4.1.2. Realizar o acompanhamento das crianças/adolescentes e suas famílias nos seguintes aspectos:
I. Preparar e acompanhar as crianças e os adolescentes no processo de transição entre a família de origem ou família substituta e a Família 
Acolhedora;
II. Inserir as famílias, conforme o caso, em programas da rede de proteção e nas demais Secretarias afins e em recursos da comunidade, 
com vistas à reintegração familiar;
III. Acompanhar a família de origem a partir do retorno das crianças ou dos adolescentes, durante o período necessário à readaptação.
4.1.3. Repassar para a Família Acolhedora o subsídio financeiro, destinado ao suprimento das necessidades básicas dos acolhidos, conforme 
Lei n° 1.172 de 26 de novembro de 2019 e art.34, §4º, do ECA.

4.2 Caberá à Família Acolhedora:
4.2.1 Executar o serviço de acolhimento em sua residência;
4.2.2. Todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e edu-
cacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos no artigo 33 
do Estatuto da Criança e do Adolescente;
4.2.3. Participar do processo de acompanhamento e capacitação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
4.2.4. Prestar informações sobre a situação da criança e do adolescente acolhido à equipe técnica do Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora;
4.2.5. Contribuir na preparação da criança ou adolescente para retorno à família de origem ou extensa, e na impossibilidade, a colocação 
em família substituta, sempre sob orientação da equipe técnica.

5 – DA INSCRIÇÃO:
Período: De 10 de outubro de 2022 até 10 de novembro de 2022, das 8 h00min às 17h00min.
Local: Prefeitura Municipal ou CRAS Telefone: (49) 3363 - 0200 (49) 99928 0444

5.1 A Família interessada deve:
a) O(s) responsável(is) ser(em) maior(es) de 24 anos, sem restrição quanto ao sexo e estado civil;
b) Residir no município de Bom Jesus do Oeste;
c) Não manifestarem interesse por adoção da criança e do adolescente participante do Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras; 
(Declaração conforme modelo fornecido pelo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora);
d) Não fazer uso de álcool ou outras drogas;
e) Apresentarem idoneidade moral, boas condições de saúde física e mental e estejam interessadas em ter sob sua responsabilidade crian-
ças e adolescentes, zelando pelo seu bem-estar;
f) Obter a concordância de todos os membros da família, independentemente da idade;
g) Não estarem inscrito no Cadastro Nacional de Adoção; (Declaração emitida pelo órgão competente);
h) Não apresentar problemas com a justiça e Conselho Tutelar;
i) Ter estabilidade financeira em que no mínimo um de seus membros deve ter renda estável e comprovada;
j) Apresentar parecer psicossocial favorável, expedido pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, elabo-
rado a partir de instrumentais técnicos operativos, conforme disposto em protocolo próprio aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência 
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Social - CMAS e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

5.2 Documentação necessária:
a) Pedido de inscrição para ser inserido no Serviço de Acolhimento em família acolhedora assinado pela família requerente; (Modelo Forne-
cido pelo Serviço Família Acolhedora);
b) Ficha de Cadastro (Modelo Fornecido pelo Serviço Família Acolhedora);
c) Se forem casados, apresentar certidão de casamento;
d) Atestado médico comprovando saúde física e mental do(s) responsável(is);
e) Certidão negativa de antecedentes criminais de todos os membros da família maiores de 18 anos;
f) Comprovante de residência (conta de luz ou água e/ou contrato de locação do imóvel);
g) Copia RG e CPF dos responsáveis;
h) Fotografia de todos os membros da família;
i) Comprovante de atividade remunerada, de, pelo menos, um membro da família.

6 – DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS NESSE EDITAL:
O início dos trabalhos previstos nesse edital está condicionado à seleção das famílias e, as mesmas passarão a receber o subsídio financeiro 
previsto na lei nº 1.172 de 26 de novembro de 2019, a partir do momento em que passar a acolher uma criança ou adolescente, por deter-
minação judicial, no valor de 1.3 salário mínimo vigente por criança em acolhimento.

7 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
A seleção será realizada pela equipe técnica do serviço Família Acolhedora no período de 60 dias após fechamento das inscrições, observa-
das as seguintes etapas:
7.1 Primeira Etapa – Avaliação Documental: Avaliação dos documentos apresentados pelas famílias, para fins de verificar a procedência, 
bem como, com os critérios estabelecidos nesse edital. Caso a(s) família(s) participante(s) não apresentem os documentos em consonância 
com o exigido, será desclassificada.
7.2 Segunda Etapa – Avaliação Técnica (psicossocial): Avaliação para verificação se a(s) família(s) inscrita(s) como potencial acolhedora 
preenchem os requisitos necessários à função. Nesta etapa a(s) família(s) deverá(ão) passar por um estudo psicossocial, que será realizado 
através de entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas de grupo, visitas domiciliares e outras ferramentas que a equipe técnica do serviço 
avaliar necessárias.
7.3 Terceira Etapa - Validação: Encaminhamento da relação de famílias acolhedoras selecionadas, juntamente com a respectiva documen-
tação para validação junto ao Ministério Público e Poder Judiciário do Município.
7.4 Quarta Etapa: Divulgação da relação das famílias selecionadas para formação do cadastro reserva.
§1º A classificação para uma etapa subsequente é vinculada obrigatoriamente a classificação na etapa anterior. Válido para todas as etapas. 
A aprovação em todas as etapas não assegura ao pretendente a habilitação imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitado segundo 
disponibilidade e necessidade do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
§2º Não haverá ordem de classificação para as famílias aprovadas. A colocação da criança ou adolescente dependerá do perfil mais ade-
quado de ambos.
§3º A família acolhedora poderá acolher mais de uma criança ou adolescente, desde que não no mesmo período, salvo grupo de irmãos, 
conforme avaliação e aprovação da equipe técnica, como estabelece a lei pertinente.
Parágrafo único. O chamamento das famílias acolhedoras será vinculado a necessidade de acolhimento de crianças e adolescentes.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e a aceitação das condições de seleção tais como se 
acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes que regulamentam o processo seletivo das quais não poderá alegar des-
conhecimento.
8.2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos apresentadas, que a qualquer tempo forem verificadas, acarretará a 
nulidade da inscrição, com todas as suas consequências de ordem administrativa, civil ou criminal.
8.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Técnica de Proteção de Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção 
Social, ante a supervisão do Secretário responsável da pasta.

Bom Jesus do Oeste – SC, 10 de outubro de 2022.
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social

EDITAL 08/2022
Publicação Nº 4280966

EDITAL Nº 08/2022
Dispõe sobre as diretrizes de matrícula para o
ano letivo de 2023, nas instituições vinculadas a
Secretaria Municipal de Educação de BOM JESUS DO OESTE,
que oferecem atendimento de Educação Infantil,
nas modalidades de berçário e/ou pré-escola,
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

Adriane Baumbach, Secretária Municipal de Educação, de Bom Jesus do Oeste, no uso das atribuições legais, torna públicas as diretrizes 
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referentes à matrícula para o ano letivo de 2023, nas instituições que oferecem Educação Infantil, modalidades de berçário a pré-escolar, 
para crianças de até 5 anos de idade obedecendo a data corte de 31 de março do ano da matrícula. As crianças que completam 6 anos até 
31 de março serão matriculadas no ensino fundamental – anos iniciais de 1º ao 5º ano, de acordo com o que dispõe este Edital.

1. Da Apresentação:
1.1. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

1.2 A Educação Infantil no município de Bom Jesus do Oeste será oferecida em:
I - Berçário I: para crianças de 06 meses a 01 ano de idade;
II – Berçário II: para crianças de 01 ano, completos até 31 de março;
III - maternal I, para crianças que completam 02 anos de idade até a data de 31 de março;
IV – maternal II, para as crianças que completam 03 anos de idade até a data de 31 de março;
V – pré-escolar I, para crianças que completam 04 anos até 31 de março;
VI – pré-escolar II, para as crianças que completam 05 anos até 31 de março.

1.3 - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, obrigatório e gratuito para todas as crianças e adolescentes que se en-
contram em idade escolar, inclusive aos que não tiveram acesso à escolaridade em idade própria, sendo vedada a cobrança de qualquer 
contribuição financeira.

1.4 No ensino fundamental de nove anos de duração, a organização se dá em 5 anos iniciais e 4 anos finais.

2. Dos Objetivos:
2.1 Este Edital tem por objetivo geral orientar a matrícula das crianças, nas instituições vinculadas à Rede Municipal de Ensino de Bom Jesus 
Do Oeste que oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental.

2 .2 Será garantido o direito da criança ao Ensino Fundamental, em idade própria, respeitando a idade de ingresso estabelecida nos res-
pectivos sistemas de ensino, sendo que para as redes públicas, estadual e municipal, será de 06 anos completos ou a completar até 31 de 
março de 2022.

2.3 O Edital de Matrícula tem como objetivos específicos:
2.3.1 Divulgar este Edital à direção, aos docentes e demais funcionários da instituição, aos pais ou responsáveis e extensivo a toda a comu-
nidade, para fins de matrícula do público alvo da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
2.3.2 Garantir a renovação de matrícula das crianças que já frequentam a Educação Infantil e Anos Iniciais.
2.3.3 Efetuar a matrícula de crianças novas, cumprindo o que dispõe este Edital.
2.3.5 Cadastrar e atualizar os dados no Sistema Inteli Br.
2.3.6 Informar à família da responsabilidade de atualizar os dados da ficha cadastral e/ou matrícula a cada mudança de endereço residen-
cial, telefone, local de trabalho e renda familiar.

3. Dos Critérios de Matrícula:
As instituições vinculadas à Rede Municipal de Ensino de que atendem as turmas mencionadas abaixo, respeitarão os seguintes critérios:
BERÇÁRIO I: 06 MESES A 01 ANO
BERÇÁRIO II: 01 ANO A 02 ANOS
MATERNAL I: DE 02 ANOS A 03 ANOS
MATERNAL II: DE 03 ANOS A 04 ANOS
PRÉ-ESCOLAR I: DE 04 ANOS A 05 ANOS
PRÉ-ESCOLAR II DE 05 ANOS A 06 ANOS

ENSINO FUNDAMENTAL

4. Dos Procedimentos:

4.1 Ficha Cadastral - As instituições que atendem crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental adotarão o preenchimento da Ficha 
Cadastral para todas as famílias que solicitarem vaga.
4.1.2 No ato do preenchimento da ficha cadastral os pais ou responsável legal, deverá apresentar toda documentação necessária conforme 
estabelecido neste Edital.
4.1.3 A renovação da ficha cadastral deverá ser atualizada pela família, no ato da Matrícula ou Rematrícula.

4.2 Solicitação de Transferência - A solicitação de transferência dar-se-á mediante o pedido da família à Unidade escolar frequentada pela 
criança, através do preenchimento da solicitação de transferência, sendo responsabilidade da família a entrega deste documento na unidade 
escolar de interesse.
4.2.1 A família poderá solicitar transferência em qualquer época do ano e preencher quantas solicitações de transferência desejar, desde 
que a criança esteja frequentando a instituição respeitando o preenchimento do protocolo.

4.3 Renovação de Matrícula - É garantida para todas as crianças que frequentam no presente ano as unidades escolares, vinculadas à Rede 
Municipal de Ensino de Bom Jesus Do Oeste, respeitada a idade para a composição das turmas conforme item 1.2 deste edital, e a existência 
da turma e o turno de atendimento para a referida turma.

4.4 Matrícula Nova - A matrícula deverá ser efetuada pelos pais ou responsável legal da Criança por meio de preenchimento da ficha 
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cadastral, conforme o modelo padrão da Rede Municipal de Ensino.

5. Da Composição e Organização de Turmas:
5.1 A composição de turmas nos respectivos turnos atenderá como parâmetro o disposto no quadro abaixo:

Etapa, Faixa Etária e turno
BERÇÁRIO I:
Para crianças de 06 meses a 01 ano de idade, no turno matutino/vespertino.

BERÇÁRIO II:
Para crianças de 01 ano de idade a 02 anos de idade até 31 de março do ano letivo, no turno matutino/vespertino.

MATERNAL I
2 anos de idade ou a completar até 31 de março do ano letivo, turno matutino/ vespertino.

MATERNAL II
3 anos ou a completar até 31 de março do ano letivo, turno matutino/vespertino.

PRÉ – ESCOLAR I
4 anos ou a completar até 31 de março do ano letivo, turno matutino/vespertino.

PRÉ-ESCOLAR II
5 anos ou a completar até 31 de março do ano letivo, turno matutino/vespertino.

ENSINO FUNDAMENTAL

Para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, é preciso ter 6(seis)anos completos até 31 de março do ano letivo.
5.1.2 As turmas serão organizadas considerando a idade das crianças em 2º, 3º, 4º e 5º anos no turno matutino e vespertino.

6. Da Documentação:
6.1 O diretor e ou secretário escolar da instituição é responsável pela regularidade da documentação das crianças matriculadas, cabendo-lhe 
também a constante atualização dos registros na ficha cadastral e no Sistema.

6.2 Toda documentação legal deverá ser apresentada em via original ou fotocópia autenticada em cartório ou pela unidade. (Carimbo con-
fere com original)

6.3 A renovação de matrícula será realizada na instituição, pelos pais ou responsável legal, através do preenchimento da ficha específica, 
visando a atualização e renovação de cadastro com assinatura do diretor e ou secretário escolar.

7- DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

• Ficha Cadastral para matrícula nova;
• Certidão de nascimento (em original e fotocópia);
• Carteira de identidade e CPF do aluno (se possuir);
• Carteira de vacinação atualizada (fotocópia da página das vacinas recebidas).

Solicitação de Transferência
Formulário padrão do Sistema.

Matrícula por transferência
• Certidão de nascimento (original e cópia);
• Carteira de identidade e CPF do aluno (se possuir);
• Carteira de vacinação atualizada (fotocópia da página das vacinas recebidas).

Renovação de Matrícula
• Carteira de vacinação da criança atualizada (fotocópia da página das vacinas recebidas);
• Preenchimento do formulário padrão;

8. Do Cronograma:

Renovação de matrícula: Autonomia da instituição para organizar seu cronograma no mês de janeiro.

Matrículas novas:
Dias 11/01/2022 á 15/01/2023.

Matrícula por transferência: no decorrer do ano letivo de 2022 para alunos transferidos.

Solicitação de transferência: no decorrer do ano letivo de 2022.
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9. Da Divulgação:
A Secretaria Municipal de Educação e as Instituições que atendem crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental são responsáveis 
pela ampla divulgação deste Edital, em especial, o primeiro período destinado à realização das matrículas.

10. Local de realização das matrículas:
As matrículas serão realizadas na Secretaria de Educação, junto a Escola Municipal Professor Albano Borre, localizada na Avenida Cristo, 
número 180, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

11. Das Disposições Gerais:

11.1 Admitir-se-á matrícula em apenas uma instituição de ensino.
11.2 A equipe gestora da instituição deverá, a partir do ato de matrícula, assegurar aos pais/responsáveis acesso ao regimento interno, às 
normas da instituição e ao Projeto Político Pedagógico.
11.3 As informações constantes nas declarações das famílias ou responsáveis legais serão de inteira responsabilidade dos signatários, e, 
caso sejam inverídicas, os mesmos responderão, em conformidade com a legislação vigente.
11.4 Os pais ou responsáveis deverão informar no ato de matrícula e atualizar sempre que necessário à informação de problemas de saúde, 
de medicação e restrições.
11.5 Pelo presente Edital pais ou responsáveis, estão cientes de que as atividades didático-pedagógicas, serão devidamente registrados e 
divulgados pela imprensa, falada, escrita e televisada. Podendo eventualmente ocorrer a divulgação de imagens das crianças que frequen-
tam as unidades escolares.
11.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, Equipe técnica e pedagógica da SME de Bom Jesus Do Oeste.
11.7 Este Edital entra em vigor na presente data.

Bom Jesus do Oeste 25 de Outubro de 2022.
Adriane Baumbach
Secretaria Municipal de Educação
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Bom Retiro

Prefeitura

EDITAL CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 4281115

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE DE BOM RETIRO/SC

A Apae de Bom Retiro, com sede nesta cidade, na rua Martinho Cascaes, nº 90, bairro Centro – Bom Retiro/SC, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por sua Presidente Sra. Maria Irene Wiggers Hemckmeier, CONVOCA através do presente edital, todos 
os associados especiais e contribuintes da Apae, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 19 horas, do dia 
28 de Novembro de 2022, com a seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2020/2022.

2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2020/2022, mediante parecer do Conselho Fiscal.

3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Apae de Bom Retiro, em cumprimento ao disposto no 
artigo 25, inciso III e 26 do novo Estatuto padrão da Apae de Bom Retiro.

A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará dentre as 
chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (art. 58, inciso I, do novo Estatuto padrão das Apaes.)
Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano 
nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem associados da Apae há, no mínimo, 1 
(um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e financeiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apae-
ano. (art. 58, inciso II, do novo Estatuto padrão das Apaes)
É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo 
empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão das Apaes)
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convoca-
ção, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial (art.24, §2º, do novo Estatuto padrão das Apaes).
Bom Retiro, 28 de Outubro de 2022.

Maria Irene Wiggers Hemckmeier
Presidente da Apae
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Braço do Norte

Prefeitura

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 06/2021 E 07/2021
Publicação Nº 4281697

 A Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Braço do Norte, vem realizar a convocação para a chamada de escolhas de vagas em 
caráter TEMPORÁRIO, na ordem de chamada dos candidatos classificados nos termos do Edital de Processo Seletivo Público nº 06/2021 e 
07/2021.
VAGAS DISPONÍVEIS:
Horário Data Vagas Quantidade
17h e 30min 31/10/2022 AGENTE DE APOIO 03
17h e 30min 31/10/2022 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02

O candidato deverá comparecer na Secretaria de Educação e Desporto de Braço do Norte, localizado na Praça Coronel Collaço, bairro Cen-
tro-nº 57, 2º piso, na data e horário acima citados de acordo com cada cargo. Os candidatos deverão estar munidos de seus documentos 
pessoais, RG e CPF, em original.
Braço do Norte, 28 de outubro de 2022.
Atenciosamente,

Nívea Willemann Rocha
Secretária de Educação e Desporto.

 

    E 
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Brusque

Prefeitura

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 570-2022
Publicação Nº 4281078

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1010/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 719 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 570/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1010/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: MARIZE APARECIDA CASAGRANDE  CPF/CNPJ: 520.833.579-49 
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO - 440 BL A   
Complemento: BL A   
Bairro: SANTA RITA   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.352-001 
Cadastro Imobiliario: 774391 Inscrição Imobiliaria: 01.12.008.0295.002 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 774391, Matrícula 57437, Endereço 07 DE SETEMBRO , nº 440 , Bairro SANTA RITA , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte MARIZE APARECIDA CASAGRANDE CPF: nº 520.833.579-49 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
343.76 CRIAÇÃO DO NOVO CADASTRO IMOBILIÁRIO 774391 54.95 m² 

 COM 54,95 METROS E UTILIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇOS, COMPLEMENTO "ADVOCACIA". ÁREA TOTAL  
 CONSTRUÍDA DO CADASTRO 28878 ALTERADA DE  
 343,76 METROS PARA 288,81 METROS (RESIDENCIAL).  
 RECÁLCULOS DE IPTU SOMENTE PARA O PRÓXIMO  
 EXERCÍCIO - ANO 2023. CASO O PROPRIETÁRIO  
 CONCORDE COM A ALTERAÇÃO EFETUADA, NÃO HÁ  

 NECESSIDADE DE COMPARECER NA PREFEITURA.  

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 571-2022
Publicação Nº 4281079

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 443/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 720 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 571/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 443/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: FABIANO IMHOF  CPF/CNPJ: 887.313.839-04 
Endereço: RUA THEODORO ALBRESCHT - 211   
Complemento:   
Bairro: SAO PEDRO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.351-680 
Cadastro Imobiliario: 672521 Inscrição Imobiliaria: 01.25.007.2650 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 672521, Matrícula 73156, Endereço CATARINA VISCONTI IMHOF , nº , Bairro SAO PEDRO , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte FABIANO IMHOF CPF: nº 887.313.839-04 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 ALTERAÇÃO NA ALÍQUOTA PARA O TERRENO BALDIO/ 

SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO NA RUA 
CATARINA V. IMHOF. RECÁLCULOS DE IPTU PARA O 
PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2023. 

0 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 572-2022
Publicação Nº 4281080

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1450/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 721 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 572/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1450/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: ANIBERT HASSMANN  CPF/CNPJ: 216.389.509-20 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 408   
Complemento:   
Bairro: RIO BRANCO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-701 
Cadastro Imobiliario: 178543 Inscrição Imobiliaria: 01.26.012.3522.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 178543, Matrícula 25978, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 408 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte ANIBERT HASSMANN CPF: nº 216.389.509-20 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP 
que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

105.79 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 573-2022
Publicação Nº 4281081

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1363/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 722 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 573/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1363/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CRISTIANE COPI DELL'AGNOLO CPF/CNPJ: 018.855.689-32 
Endereço: RODOVIA IVO SILVEIRA - SC 108 - 284 KM 02  
Complemento: KM 02  
Bairro: BATEAS  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.355-201 
Cadastro Imobiliario: 519553 Inscrição Imobiliaria: 01.10.008.0398.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 519553, Matrícula 25077, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº 284 , Bairro BATEAS , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CRISTIANE COPI DELL'AGNOLO CPF: nº 018.855.689-32 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rodovia IVO SILVEIRA, BATEAS, tem 03 valores de seções: 

124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o valor de R$ 
106,3382 não consta na planta genérica de valores. 
Unificadas as seções para o valor de 124,9133. 

104 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 88

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 574-2022
Publicação Nº 4281082

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1443/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 723 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 574/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1443/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: MIRTES KOHLER SDRIGOTTI  CPF/CNPJ: 826.970.519-53 
Endereço: RUA ERNESTO BIANCHINI - 423   
Complemento:   
Bairro: GUARANI   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-600 
Cadastro Imobiliario: 197815 Inscrição Imobiliaria: 01.26.013.0900.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 197815, Matrícula 5692, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 423 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte MIRTES KOHLER SDRIGOTTI CPF: nº 826.970.519-53 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência 
AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

191.18 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 575-2022
Publicação Nº 4281084

 

CEP: 88.350-701 
01.26.013.0691.002 

Estado: SC 
Inscrição Imobiliaria: 

Brusque 
197718 Cadastro Imobiliario: 

RUA ERNESTO BIANCHINI - 477 PROX ESCRITORIO CONTABIL NUSS 
PROX ESCRITORIO CONTABIL NUSS 
RIO BRANCO 

CPF/CNPJ: 520.845.909-49 IVO WILKE JUNIOR Nome/Razão: 
Endereço: 
Complemento: 
Bairro: 
Cidade: 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1421/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 724 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 575/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1421/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 
A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 197718, Matrícula 28156, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 477 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte IVO WILKE JUNIOR CPF: nº 520.845.909-49 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

21 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 576-2022
Publicação Nº 4281085

 

CEP: 88.350-701 
01.26.013.0691.003 

Estado: SC 
Inscrição Imobiliaria: 

Brusque 
197726 Cadastro Imobiliario: 

RUA ERNESTO BIANCHINI - 477 PROX ESCRITORIO CONTABIL NUSS 
PROX ESCRITORIO CONTABIL NUSS 
RIO BRANCO 

CPF/CNPJ: 520.845.909-49 IVO WILKE JUNIOR Nome/Razão: 
Endereço: 
Complemento: 
Bairro: 
Cidade: 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1420/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 725 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 576/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1420/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 
A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 197726, Matrícula 28156, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 477 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte IVO WILKE JUNIOR CPF: nº 520.845.909-49 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rua ERNESTO BIANCHINI, GUARANI, constava valor de 

seção incorreto. Unificadas as seções para o valor de R$ 
122,4218. PG 21706/2022. 

30 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 577-2022
Publicação Nº 4281088

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1340/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 726 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 577/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1340/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CARIN ELISABET JONK  CPF/CNPJ: 291.983.219-00 
Endereço: RUA PADRE GATONE - 100 APTO 403   
Complemento: APTO 403   
Bairro: CENTRO I   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-350 
Cadastro Imobiliario: 646113 Inscrição Imobiliaria: 01.10.016.0900 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 646113, Matrícula 36472, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº 1580 , Bairro BATEAS , Brusque/ 
SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CARIN ELISABET JONK CPF: nº 291.983.219-00 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP 
que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 Rodovia IVO SILVEIRA, BATEAS, tem 03 valores de seções: 

124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o valor de R$ 
106,3382 não consta na planta genérica de valores. 
Unificadas as seções para o valor de 124,9133. 

0 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 578-2022
Publicação Nº 4281089
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1537/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 727 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 578/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1537/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: CIGRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF/CNPJ: 07.587.581/0001-59 
Endereço: AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX - 97  
Complemento:  
Bairro: CENTRO I  
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.350-001 
Cadastro Imobiliario: 7269823007 Inscrição Imobiliaria: 01.14.035.0079.015 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 7269823007, Matrícula 2293, Endereço CONSUL CARLOS RENAUX , nº 91 , Bairro CENTRO I , 
Brusque/SC, da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte CIGRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF: nº 07.587.581/0001-59 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 

 
 

Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 

0.00 Incluído o número de matrícula 2293 no cadastro, corrigir os 1355.63 m² 
logradouros, testadas e área conforme matrícula, alterar a 
situação de quadra para "esquina/ + de uma frente", 
desativar os cadastros 134066, 134082, 134104, 134120, 
134139, 134147, 134155, 134163, 134171, 134180, 134198, 
134201, 134210, 134112. Por fim cadastrar o prédio 
conforme AV2. Da matrícula gerando o cadastro imobiliário 
nº 7269823007 e inscrição 01.14.035.0079.015. 2. Incluir o 
número de matrícula 442 no cadastro, corrigir a área 
conforme matrícula, situação na quadra para "encravado", 
topografia para "plano". Desativar os cadastros 760757, 
760765, 760773, porém manter o terreno como "construído" 
e utilização "comercial" visto que parte do cadastro imob. nº 
7269823007 se encontra edificado sobre este terreno. 
Corrigir também os proprietários conforme matrícula. 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 93

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 

 

Auditor Fiscal Tributário 
Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 579-2022
Publicação Nº 4281091

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Notificação de Atualização 
Controle: 1747/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 

 

 

  

 

Publicação SEFAZ Nº 728 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS Nº 579/2022 
 

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização do contribuinte acima relacionado, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

 
Notificação Cadastral: Controle: 1747/ 2022 
Emissão:      27/10/2022 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
Nome/Razão: MARCIA STOLFI  CPF/CNPJ: 520.993.779-87 
Endereço: RUA DAVID HORT - 731   
Complemento:   
Bairro: SAO JOAO   
Cidade: Brusque Estado: SC CEP: 88.359-341 
Cadastro Imobiliario: 380105 Inscrição Imobiliaria: 01.07.004.6250.001 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/ 
proprietário do imóvel de Cadastro 380105, Matrícula 11737, Endereço POÇO FUNDO , nº 1158 , Bairro POCO FUNDO , Brusque/SC, 
da alteração da área construída/característica/utilização do imóvel. 

 
Fica a contribuinte MARCIA STOLFI CPF: nº 520.993.779-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

 

Área Anterior: Observação: Área Atual: 
0.00 PAREDES/REVESTIMENTO/ESTRUTURA DE MADEIRA 

ALTERADAS PARA ALVENARIA; ALTERAÇÃO NA 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA POÇO FUNDO. 

88.2 m² 

 
Para constestar o lançamento o contribuinte deverá comparecer ao balcão de atendimento do Setor Tributário da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recebimento desta, munido de: 
- Cópia desta Notificação; 
- Documentos Pessoais (RG e CPF); 
- Documentos do Imóvel (Ficha Matrícula ou escritura, contratos de compra e venda, habite-se). 
- Mencionar o Protocolo . 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022 

 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 580-2022
Publicação Nº 4281092

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1382/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº729
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº580/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1382/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: VALDECIRSAPELLI CPF/CNPJ:827.014.909-87
Endereço: RUAALEXANDREATHANASIOGEVAERD-79apto09
Complemento: apto09
Bairro: CENTROI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-070
CadastroImobiliario: 72813750 InscriçãoImobiliaria: 01.10.008.2274.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 72813750, Matrícula 88170, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº 1999 , Bairro BATEAS , Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte VALDECIR SAPELLI CPF: nº 827.014.909-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP quere-
tornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00

RodoviaIVOSILVEIRA,BATEAS,tem03valoresdese-
ções:124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o 
valor de R$106,3382nãoconstanaplantagenérica-
devalores.
Unificadasasseçõesparaovalorde124,9133.

185.14m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

http://www.brusque.sc.gov.br/
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 581-2022
Publicação Nº 4281093

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1490/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº730
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº581/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1490/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: DARCILUISSILVA CPF/CNPJ:614.692.039-87
Endereço: RUANAIRREICHERDT-200
Complemento:
Bairro: GUARANI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-535
CadastroImobiliario: 924806 InscriçãoImobiliaria: 01.12.008.0208.031

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 924806, Matrícula 71454, Endereço ERNESTO CONTESINI , nº 20 , Bairro SANTA RITA , Brusque/SC,da-
alteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte DARCI LUIS SILVA CPF: nº 614.692.039-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP queretor-
noudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:
290.80 ÁREADOLOTEALTERADADE290,80METROSPARA 18.71m²

569,10METROS,CONFORMEMATRÍCULA69081
(TERRENO).RECÁLCULOSDEIPTUSOMENTEPARAO
PRÓXIMOEXERCÍCIO-ANO2023.CASOO
PROPRIETÁRIOCONCORDECOMAALTERAÇÃO
EFETUADA,NÃOHÁNECESSIDADEDECOMPARECER
NAPREFEITURA.

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo21868/2022.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

http://www.brusque.sc.gov.br/
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 582-2022
Publicação Nº 4281094

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1342/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº731
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº582/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1342/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: VALDECIRSAPELLI CPF/CNPJ:827.014.909-87
Endereço: RUAALEXANDREATHANASIOGEVAERD-79apto09
Complemento: apto09
Bairro: CENTROI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-070
CadastroImobiliario: 72806834 InscriçãoImobiliaria: 01.10.008.2284

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 72806834, Matrícula 88169, Endereço IVO SILVEIRA - SC 108 , nº SN , Bairro BATEAS , Brusque/SC,da-
alteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte VALDECIR SAPELLI CPF: nº 827.014.909-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP quere-
tornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00

RodoviaIVOSILVEIRA,BATEAS,tem03valoresdese-
ções:124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o 
valor de R$106,3382nãoconstanaplantagenérica-
devalores.
Unificadasasseçõesparaovalorde124,9133.

0m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

http://www.brusque.sc.gov.br/
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 583-2022
Publicação Nº 4281095

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1451/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº732
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº583/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1451/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: ODILSONCARLOSCOLOMBI CPF/CNPJ:309.644.239-87
Endereço: RUAERNESTOBIANCHINI-414
Complemento:
Bairro: GUARANI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-676
CadastroImobiliario: 178560 InscriçãoImobiliaria: 01.26.012.3537.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 178560, Matrícula 0, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 414 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/SC,daal-
teraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte ODILSON CARLOS COLOMBI CPF: nº 309.644.239-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondênciaAR/
MPqueretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00
RuaERNESTOBIANCHINI,GUARANI,constavava-
lordeseção incorreto. Unificadas as seções para o 
valor de R$122,4218.PG21706/2022.

136m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 584-2022
Publicação Nº 4281096

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1449/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

http://www.brusque.sc.gov.br/
mailto:fazenda@brusque.sc.gov.br
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PublicaçãoSEFAZNº733
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº584/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1449/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: RODRIGUESHOCHSPRUNG CPF/CNPJ:591.539.629-15
Endereço: RUAERNESTOBIANCHINI-542
Complemento:
Bairro: GUARANI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-600
CadastroImobiliario: 772410 InscriçãoImobiliaria: 01.26.012.3859.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 772410, Matrícula 51444, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 542 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte RODRIGUES HOCHSPRUNG CPF: nº 591.539.629-15 o contribuinte de acordo com os dados da correspondênciaAR/
MPqueretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00
RuaERNESTOBIANCHINI,GUARANI,constavava-
lordeseção incorreto. Unificadas as seções para o 
valor de R$122,4218.PG21706/2022.

166.69m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo15317/2019.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 585-2022
Publicação Nº 4281097

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1448/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº734
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº585/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1448/2022
Emissão: 27/10/2022

http://www.brusque.sc.gov.br/
mailto:fazenda@brusque.sc.gov.br
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IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: RODRIGUESHOCHSPRUNG CPF/CNPJ:591.539.629-15
Endereço: RUAERNESTOBIANCHINI-542
Complemento:
Bairro: GUARANI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-600
CadastroImobiliario: 72834099 InscriçãoImobiliaria: 01.26.012.3859.002

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 72834099, Matrícula 51444, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 542 , Bairro RIO BRANCO ,Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte RODRIGUES HOCHSPRUNG CPF: nº 591.539.629-15 o contribuinte de acordo com os dados da correspondênciaAR/
MPqueretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00
RuaERNESTOBIANCHINI,GUARANI,constavava-
lordeseção incorreto. Unificadas as seções para o 
valor de R$122,4218.PG21706/2022.

149.04m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo15317/2019.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 586-2022
Publicação Nº 4281099

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1426/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº735
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº586/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1426/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: MARLENEHOCHSPRUNG CPF/CNPJ:601.967.779-68
Endereço: RUAERNESTOBIANCHINI-546
Complemento:
Bairro: GUARANI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-676
CadastroImobiliario: 179051 InscriçãoImobiliaria: 01.26.012.3858.001

http://www.brusque.sc.gov.br/
mailto:fazenda@brusque.sc.gov.br
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A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 179051, Matrícula 57914, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 546 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte MARLENE HOCHSPRUNG CPF: nº 601.967.779-68 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MPque-
retornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00
RuaERNESTOBIANCHINI,GUARANI,constavava-
lordeseção incorreto. Unificadas as seções para o 
valor de R$122,4218.PG21706/2022.

98m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 587-2022
Publicação Nº 4281100

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1422/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº736
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº587/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1422/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: ELPIRIOBONONOMI CPF/CNPJ:194.118.209-72
Endereço: RUAERNESTOBIANCHINI-496
Complemento:
Bairro: GUARANI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-600
CadastroImobiliario: 178926 InscriçãoImobiliaria: 01.26.012.3732.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 178926, Matrícula 30465, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 496 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte ELPIRIO BONONOMI CPF: nº 194.118.209-72o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MPquere-
tornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

http://www.brusque.sc.gov.br/
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ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00
RuaERNESTOBIANCHINI,GUARANI,constavava-
lordeseção incorreto. Unificadas as seções para o 
valor de R$122,4218.PG21706/2022.

75.9m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 588-2022
Publicação Nº 4281101

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1415/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº737
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº588/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1415/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: ELPIRIOBONONOMI CPF/CNPJ:194.118.209-72
Endereço: RUAERNESTOBIANCHINI-496
Complemento:
Bairro: GUARANI
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.350-600
CadastroImobiliario: 178934 InscriçãoImobiliaria: 01.26.012.3732.002

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 178934, Matrícula 30465, Endereço ERNESTO BIANCHINI , nº 496 , Bairro RIO BRANCO , Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte ELPIRIO BONONOMI CPF: nº 194.118.209-72o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MPquere-
tornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00
RuaERNESTOBIANCHINI,GUARANI,constavava-
lordeseção incorreto. Unificadas as seções para o 
valor de R$122,4218.PG21706/2022.

34.5m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);

http://www.brusque.sc.gov.br/
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- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 589-2022
Publicação Nº 4281102

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1350/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº738
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº589/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1350/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: LOURENÇOLEONELPEREIRA-ESPO-
LIO CPF/CNPJ:678.482.909-30

Endereço: RUAANTONIOWEBER-210
Complemento:
Bairro: SANTARITA
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.352-145
CadastroImobiliario: 505986 InscriçãoImobiliaria: 01.10.014.2196.002

ASecretariadaFazendadaPrefeituraMunicipaldeBrusquevempormeiodesteNotificarocontribuinteacimaidentificado,possuidor/proprietário 
doimóvelde Cadastro505986,Matrícula 19232,EndereçoIVO SILVEIRA-SC 108,nº ,BairroBATEAS ,Brusque/SC,daalteraçãodaáreaconstruída/
característica/utilizaçãodoimóvel.

FicaacontribuinteLOURENÇOLEONELPEREIRA-ESPOLIOCPF:nº678.482.909-30ocontribuintedeacordocomosdadosdacorrespondênciaAR/MP-
queretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00

RodoviaIVOSILVEIRA,BATEAS,tem03valoresdese-
ções:124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o 
valor de R$106,3382nãoconstanaplantagenérica-
devalores.
Unificadasasseçõesparaovalorde124,9133.

18.6m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

http://www.brusque.sc.gov.br/
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Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 590-2022
Publicação Nº 4281103

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1349/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº739
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº590/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1349/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: LOURENÇOLEONELPEREIRA-ESPOLIO CPF/CNPJ:678.482.909-30
Endereço: RUAANTONIOWEBER-210
Complemento:
Bairro: SANTARITA
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.352-145
CadastroImobiliario: 505994 InscriçãoImobiliaria: 01.10.014.2196.003

ASecretariadaFazendadaPrefeituraMunicipaldeBrusquevempormeiodesteNotificarocontribuinteacimaidentificado,possuidor/proprietário 
doimóvelde Cadastro505994,Matrícula 19232,EndereçoIVO SILVEIRA-SC 108,nº ,BairroBATEAS ,Brusque/SC,daalteraçãodaáreaconstruída/
característica/utilizaçãodoimóvel.

FicaacontribuinteLOURENÇOLEONELPEREIRA-ESPOLIOCPF:nº678.482.909-30ocontribuintedeacordocomosdadosdacorrespondênciaAR/MP-
queretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00
RodoviaIVOSILVEIRA,BATEAS,tem03valoresdeseções:124,9133, 143,6529 e 
106,3382. Porém o valor de R$106,3382nãoconstanaplantagenéricadevalores.
Unificadasasseçõesparaovalorde124,9133.

26.1m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 591-2022
Publicação Nº 4281104

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1361/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº740
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº591/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1361/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: LOURENÇOLEONELPEREIRA-ESPO-
LIO CPF/CNPJ:678.482.909-30

Endereço: RUAANTONIOWEBER-210
Complemento:
Bairro: SANTARITA
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.352-145
CadastroImobiliario: 505978 InscriçãoImobiliaria: 01.10.014.2196.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietáriodoimóveldeCadastro505978,Matrícula19232,EndereçoIVOSILVEIRA-SC108,nºS/N,BairroBATEAS,Brusque/SC,daalteraçãodaáre-
aconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte LOURENÇO LEONEL PEREIRA - ESPOLIO CPF: nº 678.482.909-30 o contribuinte de acordo com os dados dacorrespon-
dênciaAR/MPqueretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00

RodoviaIVOSILVEIRA,BATEAS,tem03valoresdese-
ções:124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o 
valor de R$106,3382nãoconstanaplantagenérica-
devalores.
Unificadasasseçõesparaovalorde124,9133.

39.15m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 592-2022
Publicação Nº 4281105

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1496/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº741
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº592/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1496/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: ELISONCOMPER CPF/CNPJ:010.198.189-99
Endereço: RUACAMBORIU-139CASA1
Complemento: CASA1
Bairro: SANTARITA
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.352-150
CadastroImobiliario: 924865 InscriçãoImobiliaria: 01.12.008.0208.037

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 924865, Matrícula 71460, Endereço ERNESTO CONTESINI , nº 20 , Bairro SANTA RITA , Brusque/SC,da-
alteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte ELISON COMPER CPF: nº 010.198.189-99 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP queretor-
noudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:
290.80 ÁREADOLOTEALTERADADE290,80METROSPARA 18.71m²

569,10METROS,CONFORMEMATRÍCULA69081
(TERRENO).RECÁLCULOSDEIPTUSOMENTEPARAO
PRÓXIMOEXERCÍCIO-ANO2023.CASOO
PROPRIETÁRIOCONCORDECOMAALTERAÇÃO
EFETUADA,NÃOHÁNECESSIDADEDECOMPARECER
NAPREFEITURA.

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo21868/2022.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 593-2022
Publicação Nº 4281106

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1358/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº742
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº593/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1358/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: IMHOFADMINISTRADORADEBENSLTDA CPF/CNPJ: 12.683.715/0001-75
Endereço: RODOVIAIVOSILVEIRA-SC108-2300
Complemento:
Bairro: BATEAS
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.355-201
CadastroImobiliario: 339784 InscriçãoImobiliaria: 01.10.008.2184.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/pro-
prietáriodoimóveldeCadastro339784,Matrícula616,EndereçoIVOSILVEIRA-SC108,nºSN,BairroBATEAS,Brusque/SC,daalteraçãodaáreacons-
truída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte IMHOF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CPF: nº 12.683.715/0001-75 o contribuinte de acordo com os dados dacor-
respondênciaAR/MPqueretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00

RodoviaIVOSILVEIRA,BATEAS,tem03valoresdese-
ções:124,9133, 143,6529 e 106,3382. Porém o 
valor de R$106,3382nãoconstanaplantagenérica-
devalores.
Unificadasasseçõesparaovalorde124,9133.

70m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 594-2022
Publicação Nº 4281107

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1517/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº743
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº594/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1517/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: ANDREIAOTTOSILVANO CPF/CNPJ:050.502.559-02
Endereço: RUAPOÇOFUNDO-S/N
Complemento:
Bairro: POCOFUNDO
Cidade: Brusque Estado:SC CEP:88.357-030
CadastroImobiliario: 729361 InscriçãoImobiliaria: 01.07.002.7400

ASecretariadaFazendadaPrefeituraMunicipaldeBrusquevempormeiodesteNotificarocontribuinteacimaidentificado,possuidor/proprietário-
doimóveldeCadastro729361,Matrícula25160,EndereçoPOÇOFUNDO,nº,BairroPOCOFUNDO,Brusque/SC,daalteraçãodaáreaconstruída/carac-
terística/utilizaçãodoimóvel.

FicaacontribuinteANDREIAOTTOSILVANOCPF:nº050.502.559-02ocontribuintedeacordocomosdadosdacorrespondênciaAR/MPqueretornou-
daEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00 ALTERAÇÃONAALÍQUOTADOCÁLCULODEIPTUPA-
RA 0m²

OTERRENOBALDIO/SEMEDIFICAÇÃO,DEVIDOA
PAVIMENTAÇÃONARUAPOÇOFUNDO.RECÁLCULOS
DEIPTUSOMENTEPARAOPRÓXIMOEXERCÍCIO-A-
NO
2023.CASOOPROPRIETÁRIOCONCORDECOMA
ALTERAÇÃOEFETUADA,NÃOHÁNECESSIDADEDE
COMPARECERNAPREFEITURA.

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 595-2022
Publicação Nº 4281108

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1783/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº744
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº595/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1783/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: JANIATAISEIMHOF CPF/CNPJ:573.268.009-87
Endereço: RUADANIELIMHOF-12CASA9C
Complemento: CASA9C
Bairro: SAOLUIZ
Cidade: Florianópolis Estado:SC CEP:88.048-300
CadastroImobiliario: 398667 InscriçãoImobiliaria: 01.25.007.3061.001

ASecretariadaFazendadaPrefeituraMunicipaldeBrusquevempormeiodesteNotificarocontribuinteacimaidentificado,possuidor/proprietário-
doimóveldeCadastro398667,Matrícula68843,EndereçoDANIELIMHOF,nº12,BairroSAOPEDRO,Brusque/SC,daalteraçãodaáreaconstruída/ca-
racterística/utilizaçãodoimóvel.

FicaacontribuinteJANIATAISEIMHOFCPF:nº573.268.009-87ocontribuintedeacordocomosdadosdacorrespondênciaAR/MPqueretornoudaEm-
presaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:
ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

ÁREACONSTRUÍDAALTERADAPARA221,34METROS- 2 2 1 . 3 4 
m²PISOSUPERIOR(PG14541/2019).

http://www.brusque.sc.gov.br/
mailto:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 596-2022
Publicação Nº 4281109

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1784/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº745
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº596/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1784/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: JANIATAISEIMHOF CPF/CNPJ:573.268.009-87
Endereço: RUADANIELIMHOF-12CASA9C
Complemento: CASA9C
Bairro: SAOLUIZ
Cidade: Florianópolis Estado:SC CEP:88.048-300
CadastroImobiliario: 7269829218 InscriçãoImobiliaria: 01.25.007.3061.002

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietáriodoimóveldeCadastro7269829218,Matrícula68843,EndereçoDANIELIMHOF,nº12,BairroSAOPEDRO,Brusque/SC,daalteraçãodaá-
reaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte JANIA TAISE IMHOF CPF: nº 573.268.009-87 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP quere-
tornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00

CRIAÇÃO DO NOVO CADASTRO IMOBILIÁ-
RIO7269829218COM221,34METROSEUTILIZA-
ÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PISO TÉRREO 
(PG14541/2019).

221.34m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

http://www.brusque.sc.gov.br/
mailto:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 597-2022
Publicação Nº 4281110

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1726/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº746
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº597/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1726/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: AEKONCONSTRUTORAEINCORPORADORAEIRELI CPF/CNPJ: 29.151.882/0001-78
Endereço: RUAAMANDATRIBEFF-178
Complemento:
Bairro: TRIBESS
Cidade: Blumenau Estado:SC CEP:89.057-670
CadastroImobiliario: 7269828572 InscriçãoImobiliaria: 01.02.010.5254.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/
proprietário do imóvel de Cadastro 7269828572, Matrícula 98371, Endereço ALECIO FLORIANI , nº 90 , Bairro LIMEIRA BAIXA ,Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

FicaacontribuinteAEKONCONSTRUTORAEINCORPORADORAEIRELICPF:nº29.151.882/0001-78ocontribuintedeacordocomosdadosdacor-
respondênciaAR/MPqueretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:

0.00

TERRENO BALDIO (CADASTRO 830356) ALTE-
RADOPARA O NOVO CADASTRO IMOBILIÁRIO 
7269828572COMÁREACONSTRUÍDA334,50ME-
TROSEUTILIZAÇÃORESIDENCIAL,CONFOR-
MEHABITE-SE328/2022.

111.5m²

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocoloHB328/2022;ALVARÁ313/2022.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

http://www.brusque.sc.gov.br/
mailto:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 598-2022
Publicação Nº 4281111

ESTADODESANTACATARINA
MUNICIPIO DE BRUSQUESECRETÁRIADAFAZEN-
DA

NotificaçãodeAtualização
Controle: 1828/2022
Emissão: 27/10/2022
Emissor: MARIAJANIELYAMARALDASILVA

PublicaçãoSEFAZNº747
EDITALDENOTIFICAÇÃODEATUALIZAÇÃODEDADOSCADASTRAISNº598/2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito nalocaliza-
çãodocontribuinteacimarelacionado,resolvepromoveraintimaçãoporedital,conformedispostonoartigo176-A,incisoVdaLeiComplementarMuni-
cipaln.34/94.

NotificaçãoCadastral:Controle:1828/2022
Emissão: 27/10/2022

IDENTIFICAÇÃODOCONTRIBUINTE
Nome/Razão: ISAIASMACHADOMONTEIRO CPF/CNPJ:936.673.109-00
Endereço: RUAMINASGERAIS-2810
Complemento:
Bairro: NOVABRASILIA
Cidade: Joinville Estado:SC CEP:89.214-600
CadastroImobiliario: 7269830860 InscriçãoImobiliaria: 01.27.003.5727.001

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Brusque vem por meio deste Notificar o contribuinte acima identificado, possuidor/pro-
prietário do imóvel de Cadastro 7269830860, Matrícula 45628, Endereço WALDEMAR LOSCHNER , nº 27 , Bairro RIO BRANCO ,Brusque/
SC,daalteraçãodaáreaconstruída/característica/utilizaçãodoimóvel.

Fica a contribuinte ISAIAS MACHADO MONTEIRO CPF: nº 936.673.109-00 o contribuinte de acordo com os dados da correspondênciaAR/
MPqueretornoudaEmpresaBrasileiradeCorreioseTelégrafos,conformesegue:

ÁreaAnterior: Observação: ÁreaAtual:
0.00 TERRENOBALDIO(CADASTRO709328)ALTERADO 196.78m²

PARAONOVOCADASTROIMOBILIÁ-
RIO7269830860,
COM196,78METROSEUTILIZAÇÃORESIDENCIAL,
CONFORMEPROTOCOLO23157/2022;INCLUSÃO-
DO
COMPLEMENTO"MICHELLEBORGESDELIMACOL-
PINI".

ParaconstestarolançamentoocontribuintedeverácompareceraobalcãodeatendimentodoSetorTributáriodaSecretariadaFazenda-SEFAZ,dentro-
de20(vinte)diasapartirdorecebimentodesta,munidode:
- CópiadestaNotificação;
- DocumentosPessoais(RGeCPF);
- DocumentosdoImóvel(FichaMatrículaouescritura,contratosdecompraevenda,habite-se).
- MencionaroProtocolo23157/2022.

Brusque,27deoutubrode2022

JOAOCARLOSDOMINGUESCARNEIRO
AuditorFiscalTributárioMatrícula4281144
NEIVAREGINAGONCALVES
AuditoraFiscalTributáriaMatrícula434736

PRAÇADASBANDEIRAS-77-Fone(47)3251-1833CEP88350-051-Brusque-SC
Home-page:www.brusque.sc.gov.brE-mail:fazenda@brusque.sc.gov.br

http://www.brusque.sc.gov.br/
mailto:fazenda@brusque.sc.gov.br
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 147-2022
Publicação Nº 4281117

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 748 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 147/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte ADENIL MARIAN - ESPÓLIO CPF: nº 990.605.159-00 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 777/ 2022 
Emissão: 13/10/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 926892-ADENIL MARIAN - ESPÓLIO CPF/CNPJ: 990.605.159-00 Endereço:RUA 
CARLOS DE OLIVEIRA PRATES,71, Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Monte Carlo, Estado: SC, CEP: 89.618-000. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

385240/2017 856- IPTU - Cálculo 295272 0 01/01/2017 815,91 240,45 0,00 0,00 0,00 1.056,36 
579440/2018 856- IPTU - Cálculo 295272 0 01/01/2018 829,13 227,35 0,00 0,00 0,00 1.056,48 
466200/2019 856- IPTU - Cálculo 295272 0 01/01/2019 1.724,09 414,30 0,00 0,00 0,00 2.138,39 
357463/2020 856- IPTU - Cálculo 295272 0 01/01/2020 1.774,44 348,33 0,00 0,00 0,00 2.122,77 
363672/2021 856- IPTU - Cálculo 295272 0 01/01/2021 1.843,46 263,62 0,00 0,00 0,00 2.107,08 
201252/2022 81-IPTU 295272 0 16/11/2022 2.042,19 0,00 0,00 0,00 306,33 1.735,86 

   Total: 9.029,22 1.494,05 0,00 0,00 306,33 10.216,94 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 10.216,94 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 9768/2020 e mat. 55.232. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 

Edital de Notificação 
Notificação:  777/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 148-2022
Publicação Nº 4281119

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 749 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 148/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte CONRADO ROBERTO HOFFMANN - ESPÓLIO CPF: nº 104.115.269-87 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 744/ 2022 
Emissão: 26/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 109240-CONRADO ROBERTO HOFFMANN - ESPÓLIO CPF/CNPJ: 104.115.269-87 
Endereço:RUA ED ALAMEDA ADOLFO SCHMA,420, Bairro: VORSTADT, Cidade: Blumenau, Estado: SC, CEP: 89.015-410. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

586668/2018 856- IPTU - Cálculo 694258 0 01/01/2018 292,13 81,01 0,00 0,00 0,00 373,14 
361692/2020 856- IPTU - Cálculo 694258 0 01/01/2020 593,92 118,43 0,00 0,00 0,00 712,35 
373278/2021 856- IPTU - Cálculo 694258 0 01/01/2021 649,50 94,89 0,00 0,00 0,00 744,39 
216721/2022 81-IPTU 694258 0 31/10/2022 683,54 0,00 0,00 0,00 102,53 581,01 

   Total: 2.219,09 294,33 0,00 0,00 102,53 2.410,89 

4 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 2.410,89 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Protocolo 25673/2022 e Mat.44347. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DAS BANDEIRAS - 77 - Fone (47) 3251-1833 CEP 88350-051 - Brusque - SC 
Home-page:www.brusque.sc.gov.br E-mail: fazenda@brusque.sc.gov.br 

Edital de Notificação 
Notificação:  744/2022 
Emissão: 27/10/2022 
Emissor: MARIA JANIELY AMARAL DA SILVA 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 149-2022
Publicação Nº 4281120

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 750 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 149/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte CAMBISES JOSE MARTINS CPF: nº 066.426.409-34 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 752/ 2022 
Emissão: 28/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 21598-CAMBISES JOSE MARTINS CPF/CNPJ: 066.426.409-34 Endereço:AVENIDA 
ATLANTICA,2133, Bairro: Centro, Cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC, CEP: 88.330-027. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

373294/2021 856- IPTU - Cálculo 649538 0 01/01/2021 475,60 69,48 0,00 0,00 0,00 545,08 
213343/2022 81-IPTU 649538 0 31/10/2022 526,87 0,00 0,00 0,00 79,03 447,84 

   Total: 1.002,47 69,48 0,00 0,00 79,03 992,92 

2 Débito(s) Listado(s)     TOTAL GERAL EM R$ ====> 992,92 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 22420/2021. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 150-2022
Publicação Nº 4281121

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 751 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 150/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte CAMBISES JOSE MARTINS CPF: nº 066.426.409-34 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 759/ 2022 
Emissão: 28/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 21598-CAMBISES JOSE MARTINS CPF/CNPJ: 066.426.409-34 Endereço:AVENIDA 
ATLANTICA,2133, Bairro: Centro, Cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC, CEP: 88.330-027. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

393465/2017 856- IPTU - Cálculo 649813 0 01/01/2017 62,67 18,66 0,00 0,00 0,00 81,33 
586680/2018 856- IPTU - Cálculo 649813 0 01/01/2018 63,68 17,66 0,00 0,00 0,00 81,34 
471493/2019 856- IPTU - Cálculo 649813 0 01/01/2019 66,21 16,11 0,00 0,00 0,00 82,32 
361708/2020 856- IPTU - Cálculo 649813 0 01/01/2020 68,14 13,59 0,00 0,00 0,00 81,73 
373304/2021 856- IPTU - Cálculo 649813 0 01/01/2021 70,79 10,34 0,00 0,00 0,00 81,13 
213367/2022 81-IPTU 649813 0 31/10/2022 78,42 0,00 0,00 0,00 11,76 66,66 

   Total: 409,91 76,36 0,00 0,00 11,76 474,51 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 474,51 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 22420/2021. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 151-2022
Publicação Nº 4281122

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 752 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 151/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte ADRIANA DA SILVA CPF: nº 721.543.149-53 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 769/ 2022 
Emissão: 30/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 10000518473-ADRIANA DA SILVA CPF/CNPJ: 721.543.149-53 Endereço:RUA ERVINO 
NIEBUHR,208, Bairro: NOVA BRASILIA, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.352-550. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

393535/2017 856- IPTU - Cálculo 37567 0 01/01/2017 342,29 100,87 0,00 0,00 0,00 443,16 
586808/2018 856- IPTU - Cálculo 37567 0 01/01/2018 347,83 95,38 0,00 0,00 0,00 443,21 
471639/2019 856- IPTU - Cálculo 37567 0 01/01/2019 358,02 86,04 0,00 0,00 0,00 444,06 
361858/2020 856- IPTU - Cálculo 37567 0 01/01/2020 368,48 72,34 0,00 0,00 0,00 440,82 
373395/2021 856- IPTU - Cálculo 37567 0 01/01/2021 386,68 55,29 0,00 0,00 0,00 441,97 
323721/2022 81-IPTU 37567 0 31/10/2022 428,37 0,00 0,00 0,00 64,26 364,11 

   Total: 2.231,67 409,92 0,00 0,00 64,26 2.577,33 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 2.577,33 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 23596/2021 e mat. 3390 Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 152-2022
Publicação Nº 4281123

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 753 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 152/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte EDEMILSON RIEG - ESPOLIO CPF: nº 508.350.259-34 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 773/ 2022 
Emissão: 04/10/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 775479-EDEMILSON RIEG - ESPOLIO CPF/CNPJ: 508.350.259-34 Endereço:RUA 
ANITA GARIBALDI,200, Bairro: SAO LUIZ, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.351-410. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

393541/2017 856- IPTU - Cálculo 858021 0 01/01/2017 276,17 81,38 0,00 0,00 0,00 357,55 
586814/2018 856- IPTU - Cálculo 858021 0 01/01/2018 280,64 76,95 0,00 0,00 0,00 357,59 
471647/2019 856- IPTU - Cálculo 858021 0 01/01/2019 291,78 70,11 0,00 0,00 0,00 361,89 
361867/2020 856- IPTU - Cálculo 858021 0 01/01/2020 300,31 58,95 0,00 0,00 0,00 359,26 
373419/2021 856- IPTU - Cálculo 858021 0 01/01/2021 311,99 44,62 0,00 0,00 0,00 356,61 
228232/2022 81-IPTU 858021 0 04/11/2022 345,62 0,00 0,00 0,00 51,85 293,77 

   Total: 1.806,51 332,01 0,00 0,00 51,85 2.086,67 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 2.086,67 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 20049 21 e mat. 17043. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 153-2022
Publicação Nº 4281124

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 754 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 153/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte CONSTRUTORA E INCORPORADORA BARON LTDA CPF: nº 82.105.594/0001-60 o contribuinte de acordo com os 
dados da correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 730/ 2022 
Emissão: 06/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 87351-CONSTRUTORA E INCORPORADORA BARON LTDA CPF/CNPJ: 
82.105.594/0001-60 Endereço:AVENIDA OTTO RENAUX,450, Bairro: SAO LUIZ, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.351-302. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

470689/2019 856- IPTU - Cálculo 1097326 0 01/01/2019 671,47 163,44 0,00 0,00 0,00 834,91 
361047/2020 856- IPTU - Cálculo 1097326 0 01/01/2020 691,08 137,80 0,00 0,00 0,00 828,88 
372908/2021 856- IPTU - Cálculo 1097326 0 01/01/2021 682,06 99,65 0,00 0,00 0,00 781,71 
319437/2022 81-IPTU 1097326 0 10/10/2022 795,36 0,00 0,00 0,00 119,30 676,06 

   Total: 2.839,97 400,89 0,00 0,00 119,30 3.121,56 

4 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 3.121,56 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 7238/2021 e mat. 17.997. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 154-2022
Publicação Nº 4281125

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 755 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 154/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte OSNILDO FUCHS CPF: nº 093.328.559-00 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/MP que 
retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 722/ 2022 
Emissão: 01/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 21474-OSNILDO FUCHS CPF/CNPJ: 093.328.559-00 Endereço:RUA GERMANO 
MORSCH,200, Bairro: STEFFEN, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.355-120. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros   Desconto Total 

Total: 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 5.806,76 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 10965/2022, mat. 18.421. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 155-2022
Publicação Nº 4281127

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 756 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 155/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte AMELIA HORNER - ESPÓLIO CPF: nº 048.368.259-46 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 705/ 2022 
Emissão: 23/08/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 546747-AMELIA HORNER - ESPÓLIO CPF/CNPJ: 048.368.259-46 Endereço:RUA 
CATARINA HORNER,03, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.351-595. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

391966/2017 856- IPTU - Cálculo 790907 0 01/01/2017 101,82 30,93 0,00 0,00 0,00 132,75 
   Total: 101,82 30,93 0,00 0,00 0,00 132,75 

1 Débito(s) Listado(s)     TOTAL GERAL EM R$ ====> 132,75 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 13063/2022 e mat. 53889. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 156-2022
Publicação Nº 4281128

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 757 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 156/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte AMELIA HORNER - ESPÓLIO CPF: nº 048.368.259-46 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 706/ 2022 
Emissão: 23/08/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 546747-AMELIA HORNER - ESPÓLIO CPF/CNPJ: 048.368.259-46 Endereço:RUA 
CATARINA HORNER,03, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.351-595. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

391967/2017 856- IPTU - Cálculo 840777 0 01/01/2017 318,75 96,84 0,00 0,00 0,00 415,59 
   Total: 318,75 96,84 0,00 0,00 0,00 415,59 

1 Débito(s) Listado(s)     TOTAL GERAL EM R$ ====> 415,59 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 13063/2022 e mat. 53889. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 157-2022
Publicação Nº 4281130

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 758 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 157/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte WENDELINO BITTELBRUNN - ESPÓLIO CPF: nº 180.363.259-34 o contribuinte de acordo com os dados da 
correspondência AR/MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 723/ 2022 
Emissão: 01/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 142115-WENDELINO BITTELBRUNN - ESPÓLIO CPF/CNPJ: 180.363.259-34 
Endereço:RUA SAO LEOPOLDO,658, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.351-700. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 
Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 

Gerador 
Tributo Correção Multa Juros   Desconto Total 

Total: 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 4.352,25 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Protocolo 17.214/2018 e Mat. 11.706 Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 158-2022
Publicação Nº 4281131

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BRUSQUE 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 

 
 

Publicação SEFAZ Nº 759 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 158/2022 
A Secretária da Fazenda do Município de Brusque-SC, no uso de suas atribuições legais, considerando que não se obteve êxito na 
localização dos contribuintes abaixo relacionados, resolve promover a intimação por edital, conforme disposto no artigo 176-A, inciso V da 
Lei Complementar Municipal n. 34/94. 

Fica a contribuinte ROGERIO SCHUTZ GOEDERT CPF: nº 050.427.639-53 o contribuinte de acordo com os dados da correspondência AR/ 
MP que retornou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme segue: 

Notificação de Débito: Controle: 724/ 2022 
Emissão: 01/09/2022 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: Nome: 357693-ROGERIO SCHUTZ GOEDERT CPF/CNPJ: 050.427.639-53 Endereço:RUA 
FLORIANOPOLIS,1546, Bairro: PRIMEIRO DE MAIO, Cidade: Brusque, Estado: SC, CEP: 88.353-501. 

 
Com o amparo do Artigo 142 da Lei nº 5172 de 25 de setembro de 1966 (Código Tributário Nacional) NOTIFICAMOS V.Sª(as) da 
constituição do crédito tributário como segue: 

 

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (EM R$) 

Lançamento Sub-Receita Cadastro Parcela Data do Fato 
Gerador 

Tributo Correção Multa Juros Desconto Total 

392910/2017 856- IPTU - Cálculo 507024 0 01/01/2017 2.124,45 632,67 0,00 0,00 0,00 2.757,12 
585878/2018 856- IPTU - Cálculo 507024 0 01/01/2018 2.158,87 598,66 0,00 0,00 0,00 2.757,53 
470684/2019 856- IPTU - Cálculo 507024 0 01/01/2019 2.362,71 575,09 0,00 0,00 0,00 2.937,80 
361038/2020 856- IPTU - Cálculo 507024 0 01/01/2020 2.431,70 484,89 0,00 0,00 0,00 2.916,59 
372888/2021 856- IPTU - Cálculo 507024 0 01/01/2021 2.399,98 350,64 0,00 0,00 0,00 2.750,62 
315870/2022 81-IPTU 507024 0 30/09/2022 2.798,62 0,00 0,00 0,00 419,79 2.378,83 

   Total: 14.276,33 2.641,95 0,00 0,00 419,79 16.498,49 

6 Débito(s) Listado(s)      TOTAL GERAL EM R$ ====> 16.498,49 
Relação dos débitos com valores expressos em R$, atualizados até 27 de outubro de 2022. 

 
Fundamentação Legal: 
IPTU: art 156, I da CF/88, art. 32 do CTN, art. 178 da LCM, LCM 153/09, LCM 161/10, LCM 198/12 e Decreto Municipal 3138/1995. 
Correção Monetária: LCM 105/2003 e art. 122 da LCM 034/1994 e art. 5 da LCM 248/2015. 

 

Notifico, nos termos do artigo 176 A e 176 B, o sujeito passivo a pagar o crédito tributário, na importância total acima mencionada no prazo de 
20 (vinte) dias, contados da data do recebimento desta notificação, junto à instituição financeira participante da rede arrecadadora do 
Município, ou, querendo, apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, na forma da Lei Complementar Municipal n. 34, de 20/12/94, reclamação ou 
defesa, parcial ou total, que deverá ser entregue no SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA no regular horário de 
expediente da Prefeitura. 
Caso o débito não seja regularizado, informamos que o mesmo será encaminhado para cobrança judicial. 

INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO 

Cfme PG 18726/2022, mat. nº 17.827. Brusque,SC 27 de outubro de 2022 
 
 

  

JOAO CARLOS DOMINGUES CARNEIRO 
Auditor Fiscal Tributário 

Matrícula 4281144 

NEIVA REGINA GONCALVES 
Auditora Fiscal Tributária 

Matrícula 434736 
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EDITAL Nº 013-2022 - RESULTADO FINAL -SMS
Publicação Nº 4281070

 

Prefeitura Municipal de Brusque 
Processo Seletivo Simplificado

 
EDITAL Nº 013/2022

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO N. 013/2022
 

A Diretora, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA RESULTADO FINAL em 
ordem de Classificação do Processo Seletivo para o cargo de Dentista 
Especialista, Fonoaudiólogo, Médico Especialista, Técnico em Enfermagem e 
Terapeuta Ocupacional, conforme segue: 
 

Cirurgião Dentista Especialista – Protesista
 

 NOME          PONTOS
001  Juliana Zanon         45.00
002  Paulo Guilherme Rosa        43.00
003  Guiherme Miranda Sampaio       34.00
004  Eduardo Loos         20.00
005  Lilian da Silva Franz Gava Cardoso      20.00
006  Alline Mychelle Oliveira Bezerra Custódio     20.00
007  Elisa Remor de Souza        20.00
008  Guilherme Tochetto Pedott       20.00
 

Cirurgião Dentista Especialista – Endodontista
 

 NOME          PONTOS
001  Ana Cristina Pazinato Pinto       147.00
002  Andreza Mary Pacheco Bertoli       75.00
003  Vilsiane Caldas Martins Andreoli       32.00
004  Thaila Mariani da Silva        28.00
005  Valéria Bressanini da Fonseca       20.00
 

Cirurgião Dentista Especialista – Paciente com Necessidades Especiais
 

 NOME          PONTOS
001  Carla Priscila Martins Valim       58.00
002  Cassio Pablo Brito dos Santos       27.00
 

Fonoaudiólogo
 

 NOME          PONTOS
001  Kellyn Aparecida Pedroso        142.00
 

Médico Especialista em Psiquiatria
 

 NOME          PONTOS
001  André Ronchetti         325.00
 

Técnico em Enfermagem
 

 NOME          PONTOS
001  Maria Edileuza Cunha Portela Lubke      250.00
002  Mariza De Lourdes Pacassa       226.00
003  Jucelia Onesko Alberton Bertolini      217.00
004  Regina de Lourdes Liandro       205.00
005  Cristiane Lopes Alves Weber       204.00
006  Valéria Rosa de Ávila Amorim       194.00
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007  Adriana Claudio Nunes        192.00
008 Maria Olinda da Silva        190.00
009  Joziane Heil          189.50
010  Tiago Freitas de Faria        189.00
011  Diego Iop Bortoluzzi        184.00
012  Maria Raquel dos Reis        179.00
013  Carla Terezinha Barella        174.00
014  Vilma Aparecida de Almeida Laureano      172.00
015  Eliane Oliveira dos Santos       171.00
016  Adriana Teresinha Pucci        163.00
017  Maria das Dores Rios de Sousa       158.00
018  Josiane Silveira DA Cruz        158.00
019  Sharlene Aparecida Leal        157.00
020  Claudete Scarsanella        155.00
021  Adão Antônio Manica        154.00
022  Dionete Staudt Hadwig        153.00
023  Deusina Aguiar SA Silva        150.00
024  Eva Roseli da Cunha Ribeiro       149.00
025  Maria Terezinha Berton        147.00
026  Gabrielly dos Santos Lopes       147.00
027  Daiane de Oliveira Lima        144.00
028  Joelma Costa Prates        143.00
029 Maristela Bertolini         138.00
030  Rociane DA Silva Ramos        136.00
031  Fabiana Dias Niron         136.00
032  Simone da Silva Pedroso Cabral       136.00
033  Patrícia Baiotto         134.00
034  Adriana Regina Kormann        131.00
035  Zenilda DA Aparecida Padilha Reis      129.00
036  Rita Madalena de Souza        129.00
037  Angela Maria de Almeida        127.00
038  Paulo Brasil Silva         127.00
039  Marta Fagundes Correa da Silva       126.00
040  Eduardo Oliveira da Silveira       121.00
041  Maria Das GraÇas Santana DA Silva      120.00
042  Marli de Lurdes Rodrigues de Almeida Souza     120.00
043  Elisabete DE Lima Rodrigues       120.00
044  Alane Cunha Freitas Aranha       120.00
045  Adriana Rosa Machado Baumgarte      117.00
046  Pollianna Gonçalves Silva        117.00
047  Catarina Tomasi         116.00
048  Lidiane Dias          115.50
049  Paula Mingotti Chucarro        114.00
050  Maria Goreti Lopes         113.00
051  Luis Claudio Santos Costa       113.00
052  Fernanda Oliveira Barbosa       111.00
053  Josiane Cristina Schmitk        110.00
054  Suzane Sousa Cardoso Trindade Dias      109.50
055  Valquiria de Fatima Oliveira Nicolau      108.00
056  Francielle Silva dos Santos       107.00
057  Simone Batista Santos        105.00
058  Janaina DA Silva Muniz        104.00
059  Patricia Manfron Lobo        103.00
060  Tatiana Aparecida da Silva de Macedo      101.00
061  Fabio Julio Barcelo         101.00
062  Daniele Silvano de Souza        101.00
063  Andreia Rosangela Santos Costa      100.00
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064  Roseane Costa dos Santos       100.00
065  Ruth Pires de Araújo        98.00
066  Simoni Magali Santos dos Anjos       98.00
067  Veronica Lazarina Mendes       98.00
068  Maria Ordina Moraes Raiser       96.00
069  Josileide Araujo Costa        95.00
070  Aline Jesus dos Santos        94.00
071  Maria Neris Fernandes da Silva       93.00
072  Priscila Rezende Dos Santos       93.00
073  Toni Tessari Pereira        91.00
074  Joana Darc Ferreira Gomes       89.00
075  Tatiane Mello de Almeida Oliveira      88.00
076  Leila Ines Kreutz         87.00
077  Vanessa Teixeira dos Santos       87.00
078  Cristiane Pereira DE Haro        84.00
079  Mario Roberto DA Silva Martins       84.00
080  Rosangela Maria Loss Silva       83.00
081  Daniella de Oliveira Pacheco dos Prazeres     82.00
082  Andrea Santos Barros        82.00
083  Magna Lima DE Souza        81.00
084  Evila Soares Teles Brito        79.00
085  Anna Carolina Souza DA Silva       77.00
086  Rita de Cassia Siqueira dos Santos      76.00
087  Thiago da Silva Lima        76.00
088  Edineia Oliveira LourenÇo Van Der Lan      74.50
089  Carlos Nazareno Pereira Silva Júnior      72.00
090  Marcia da Luz         71.00
091  Antônia Letícia Lima Nunes       71.00
092  Suleide Dos Santos Ferreira       70.00
093  Rozimeire Machado Martins       69.00
094  Nara do Socorro Leite Oliveira       68.00
095  Maria Helena Voltolini Mello       67.00
096  Joycileni de Fátima de Franca Miranda      67.00
097  Lúcia Pereira de Souza Gonçalves      66.00
098  Ralena Silva Aleixo         65.00
099  Rosane Aparecida Padilha De Souza      64.00
100  Suzana Kelly Oliveira Silva       64.00
101  Yasmin Romano dos Santos       64.00
102  Lisseli Prada Maçaneiro Martins       63.00
103  Fabiola Silva Dos Santos        62.00
104  Cleoson Onasces Reis de Souza       61.00
105  Sandra Mota da Silva        59.00
106  Ingrith Igleia Rodrigues Guedes       59.00
107  Aline Rayra Cota Simoes        59.00
108  Camila Klein          58.00
109  Carolina Brocardo         57.00
110  Maiara Paza          56.00
111  Sheila Maria Silva Rodrigues       55.00
112  Adriana Ferreira Lima dos Santos      54.50
113  Maria Dinair Marques Costa       54.00
114  Aline da Silva Vieira        54.00
115  Deybth Santa Brígida Ferreira       53.50
116  Patricia Aparecida de Lima       53.00
117  Sirlene Costa dos Santos        53.00
118  Leonimara Paixao Goncalves       53.00
119  Cristine Schulenburg        53.00
120  Roberta Antônia Santana Cavalcante      52.00
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121  Williane Maria Das Chagas Silva       52.00
122  Nanci Luiza DE Souza        51.00
123  Delsi Rita Mayer         50.00
124  Amélia Teresinha Zen        50.00
125  Maria do Socorro Samapio Pereira      50.00
126  Ivani Aparecida Dos Santos Barbosa      50.00
127  Ana Caroline DA Silva Meireles Arouche     49.00
128  Maila Cecílio Sobreira        48.00
129  Almir Pantoja Amaro        48.00
130  Adrielen Cris Dos Santos Lima       48.00
131  Jorge Ferreira Junior        47.00
132  Nathana Nascimento de Souza       47.00
133  Maria Marcilei Maciel        45.00
134  Bárbara de Almeida Rocha       44.00
135  Manoele Silva da Gama Brasil       44.00
136  Angelita Izidoro Jacintho Mantovani      43.00
137  Edilane Aparecida de Souza       43.00
138  Maiquelle Costa de Souza        43.00
139  Dolores Maria Thomasi        40.00
140  Leidiane Marinho Alves        40.00
141  Kauani Santos Pacheco        39.00
142  Roselaine Costa Saraiva        38.00
143  Ralene Silva Aleixo         38.00
144  Lindinalva Nascimento da Silva       36.00
145  Mayara Sabrina DA Silva        36.00
146  Angela Malisseski         35.50
147  Sheila de Oliveira Silva        35.00
148  Cleonice de Oliveira Faria        31.00
149 Emilyn Kananda Santos da Silva       31.00
150  Eny de Azevedo Valente        30.00
151  Deise Cristina Carvalho Dombrovski      30.00
152  Mailane dos Santos Neves Martins      27.00
153  Kethellyn Correa Ruela        27.00
154  Simone do Socorro Silva Nascimento      26.50
155  Guilherme Barbosa Azevedo       26.50
156  Ana Cleide da Silva        26.00
157  Luzia Mara Alves De Matos       25.00
158  Salete Luzia Anzini         25.00
159  Maria Francisca Dias DA Silva       25.00
160  Rosana Maçaneiro Kohler        25.00
161  Eduardo Menezes Soares Nunes      25.00
162  Magaly de Araujo Delgado Jatoba      24.00
163  Gessyvane Rubim de Almeida       23.50
164  Laercio Correia Leonardo Junior       23.00
165  Zenir de Andrade Soares        22.00
166  Monicke Goncalves        22.00
167  Rosilene Salustiano DE Araujo Tavares      21.00
168  Alessandra Gonçalves Morgado Holzhofer     21.00
169  Jacinayra Lopes DO Nascimento       20.00
170  Leticia Testoni         18.00
171  Nilza Cardoso Costa de Melo       13.00
172  Arleson Franco Serra        11.00
173  Viviane Oliveira Resende        10.00
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Terapeuta Ocupacional
 

 NOME          PONTOS
001  Cristiane Rosa Machado        175.00
002  Luciana DA Cunha Menezes       115.00
003  Sandra Maria Borsatti       57.00
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brusque, 27 de outubro de 2022.

 
ANELISE NAGEL KETZER

Diretora de Recursos Humanos
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EDITAL Nº 013/2022-HOMOLOGAÇÃO PROC. SELETIVO
Publicação Nº 4281073

EDITAL Nº 013/2022
HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO SELETIVO N. 013/2022

1. O Secretário, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 8818/2021, considerando a relação final de classificados 
do Edital do Processo Seletivo n. 013/2022, publicado no diário oficial dos municípios, site da Prefeitura Municipal de Brusque, torna público 
aos interessados:

2. A Homologação do resultado final do Processo Seletivo n° 013/2022 da Prefeitura Municipal de Brusque, com a relação dos candidatos 
classificados publicados na data de 27 de Outubro de 2022, no site da Prefeitura Municipal da Brusque.

3. As vagas existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Brusque, ou as que vierem a existir no prazo de validade do pre-
sente Processo Seletivo, serão preenchidos, conforme a necessidade e a possibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a ordem de 
classificação dos candidatos.

4. HOMOLOGO o Resultado Final do Processo Seletivo n. 013/2022, da Prefeitura Municipal de Brusque.

Brusque, 27 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

EDITAL Nº 015-2022-PROCESSO SELETIVO
Publicação Nº 4281376

Processo Seletivo – Edital nº 015/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022 , no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com as Leis Municipais nºs 4.442/21, 322/2020, faz saber que estão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 
destinado à contratação de MUSEÓLOGO, em caráter temporário a fim de atender a necessidade de excepcional interesse público, para 
atuação nos polos culturais da FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, sob o regime Administrativo Especial - Lei Municipal 4.442/21, que se 
regerá pelas normas dispostas neste edital.

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos no Edital que rege o Processo Seletivo Simplificado, antes de 
realizar sua inscrição.
1.2 Os cargos, número de vagas, carga horária, habilitação e remuneração estão especificados no quadro constante do item 6 deste edital.
1.3 O critério de seleção do presente Processo Seletivo consistirá de comprovação de tempo de serviço no cargo, e avaliação de títulos.
1.4 O prazo de validade do presente processo seletivo é de 01 (um) ano, contado a partir da data de homologação do resultado final, pror-
rogável uma única vez por igual período, a critério do Poder Executivo.
1.5 O presente processo seletivo dá-se em razão da impossibilidade de nomeação de servidores efetivos, e a necessidade de contratação 
temporária para elaboração e execução de projetos de período determinado.
1.6 O local de trabalho ficará a critério ou interesse da Fundação Cultural de Brusque;
1.7 Poderá ocorrer o remanejamento do servidor, a qualquer momento, a critério da Fundação Cultural de Brusque;
1.8 Em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o contrato será reincidido a qualquer momento e será admitido o próximo clas-
sificado na lista deste processo seletivo.

2- DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO
Cargo Requisitos

MUSEÓLOGO
Obrigatória Formação Superior Completa em Museologia, com registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.

3- DAS INSCRIÇÕES

3.1 O candidato deverá ler atentamente o Edital do Processo Seletivo;
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente no site do Processo Seletivo, https://ps.brusque.sc.gov.br, no período de 08:00 horas do 
dia 07 de novembro de 2022 às 17:00 horas do dia 18 de novembro de 2022;
3.3 Após a confirmação da inscrição no site, o candidato deverá entregar a documentação necessária, para fins de pontuação. Os candidatos 
inscritos no site do Processo Seletivo deverão entregar no setor de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Brusque, endereço Praça 
das Bandeiras, 77,Centro, 1º andar do dia 07 de novembro de 2022 a 18 de novembro de 2022, de segunda a sexta entre 08:00 às 12:00 
e 13:30 às 17:30 (exceto sábados, domingos e feriados), a seguinte documentação:
(a) Ficha de Inscrição; ( https://ps.brusque.sc.gov.br)
(b) Diplomas (Graduação/Especialização/Mestrado/Doutorado);
(c) Comprovantes de tempo de serviço (considerado até 31/10/2022)

https://ps.brusque.sc.gov.br/


31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 131

(d) Comprovante de registro no Conselho .
3.5 Não serão aceitos documentos posteriores a validação da inscrição.
3.6 Não será aceito inscrição via postal, ou via fax, tampouco será aceito inscrição fora da data especificada nos ites 3.2 e 3.3;
3.7 Será indeferida a inscrição incompleta, que contiver dados falsos ou incorretos, ou que não atender de qualquer maneira as regras deste 
edital.
3.8 Para inscrever no processo seletivo é requisito não ter punição em esfera administrativa, no âmbito municipal.
3.9 O candidato no ato da inscrição deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se 
após a confirmação, o único responsável pelas mesmas;
3.10 A Prefeitura Municipal de Brusque não se responsabiliza por quaisquer problemas técnicos que possam provocar a “não inscrição do 
candidato”, sendo este o único responsável por procurar meios para fazer a inscrição;
3.11 Não será exigido qualquer valor a título de condição para inscrição no Processo Seletivo Simplificado.
3.12 Somente será aceito, para fins de comprovação de tempo de serviço, os contratos devidamente registrados em CTPS, ou Certidão de 
Tempo de Serviço, expresso em anos e meses.

4- DA VALIDAÇÃO

4.1 A comissão realizadora do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de servidores fará análise de toda a documenta-
ção entregue, validando as inscrições e a documentação apresentada.
4.2 Será indeferida a inscrição do candidato que tiver sido dispensado, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo 
disciplinar, ou por abandono ao serviço sem justificativa, ou justa causa.
4.3 O candidato poderá ser convocado a qualquer momento para apresentar original da CTPS, para conferência ou qualquer outro documen-
to. A não apresentação da documentação solicitada, no prazo de 24 horas, acarretará o indeferimento da inscrição do candidato.
4.4 Será indeferida a qualquer momento a inscrição do candidato que tiver rescindido contrato administrativo especial, nos termos da le-
gislação vigente.
4.5 Será indeferida a inscrição incompleta, que contiver dados falsos ou incorretos, que não for legível, que estiver rasurada, ou que não 
atender de qualquer maneira as regras deste Edital.
4.6 Será indeferida a qualquer momento a inscrição do candidato que tiver sido dispensado nos últimos 4 (quatro) anos, por motivo de 
penalidade resultante de Processo Administrativo Disciplinar ou ainda que tenha sido demitido por justa causa.

5- DOS REQUISITOS GERAIS PARA CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

5.1- Ter Formação exigida para o cargo na qual se inscreveu e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos que 
exijam;
5.2 - A nacionalidade brasileira ou equiparada;
5.3- Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
5.4 - Apresentar comprovante de quitação eleitoral;
5.5- Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;
5.6- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovado por meio de Atestado Médico Admissional;
5.7- Ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo;
5.8- Não acumular cargos, empregos e/ou funções públicas, salvo os casos previstos no art.37, XVI, “c” da Constituição Federal;

6- DO CARGO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO E REMUNERAÇÃO

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA REQUISITOS REMUNERAÇÃO

MUSEOLOGO 1+ C.R* 40 horas semanais Obrigatória Formação Superior Completa em Museologia, com registro 
no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. R$ 5.002,33

*CADASTRO DE RESERVA

7- DAS CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO- ATRIBUIÇÕES DO CARGO

7.1 – Museológo

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

· Organizar documentação de arquivos, classificando, ordenando, codificando, e avaliando, registrando os documentos, elaborando tabelas 
de temporalidade, estabelecendo critérios de amostragem para guarda de documentos, elaborando plano de classificação, realizando pes-
quisa histórica e administrativa, entre outros.
· Criar projetos de museus e exposições, criando estratégias de desenvolvimento, organizando museu, determinando conceitos e metodo-
logias, realizando pesquisas, selecionando documentos para exposição, coordenando a montagem de exposição e determinando discurso 
expositivo.
· Organizar acervos museológicos, providenciando o tombamento, inventariando, administrando processos de aquisição e baixa do acervo, 
catalogando documentos/acervos, providenciando avaliação financeira e descrevendo as características do acervo, compondo dossiê de 
coleções e gerenciando a reserva técnica.
· Dar acesso à informação, atendendo a usuários, formulando instrumentos de pesquisa, provendo bancos de dados e/ou sistemas de recu-
peração de informação, apoiando as atividades de consulta, realizando empréstimos, autenticando a reprodução de documentos, emitindo 
certidões sobre documentos de arquivo e gerenciando atividades de consulta.
· Conservar acervos, desenvolvendo projeto museográfico da reserva técnica, diagnosticando o estado de conservação do acervo, 
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estabelecendo procedimentos de segurança, higienizando documentos/acervos, pesquisando materiais de conservação, monitorando pro-
gramas de conservação preventiva, definindo especificações de material de acondicionamento e armazenagem, desenvolver programas 
de controle preventivo de infestações químicas e biológicas, acondicionar documentos/acervos bem como supervisionando trabalhos de 
restauração.
· Planejar atividades técnico-administrativas, programando ações educativas e/ou culturais, sistemas de recuperação de informação, a im-
plantação de programas de gestão de documentos, programa/cronograma de exposições, bem como administrando prazos.
· Orientar a implantação de atividades técnicas, implantando procedimentos de arquivo, produzindo normas e procedimentos técnicos, 
autorizando a eliminação de documentos públicos, orientando a organização de arquivos correntes, coordenando as políticas públicas de 
arquivos, capacitando a equipe, supervisionando a implantação e executando o programa de gestão de documentos de arquivos, bem como 
participando de comissões técnicas e conselhos de museus, quando necessário.
· Realizar atividades técnico-administrativas, solicitando compras de materiais e equipamentos, montando cadastro de fornecedores e ma-
teriais, construindo estatísticas de freq-ência e relatórios técnicos, solicitando manutenção de equipamentos, redigindo a correspondência 
oficial, entre outros.
· Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os serviços de exposição interna e externa.
· Dar a manutenção adequada aos tipos de coleções que compõem o acervo, bem como observar as necessidades físicas de manutenção 
do acervo e das exposições.
· Monitorar a visita de grupos previamente agendados, fornecendo informações pertinentes, quando necessário, bem como visando o cum-
primento de padrões e normas preestabelecidos.
· Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para im-
plantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
· Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado.
· Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do superior imediato.

8- A CLASSIFICAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

8.1- O preenchimento das vagas será efetuado pela ordem decrescente de pontuação final, observando-se, para tanto, os critérios de pon-
tuação especificados nos quadros abaixo:

a) Tempo de serviço:

PONTUAÇÃO
Por mês de serviço trabalhado no cargo, considerado até 31/10/2022. 1,0

b) Habilitação, na área que pretende atuar:

TÍTULOS PONTUAÇÃO
Diploma de Formação em nível superior em museologia 10
Diploma de Formação em nível de especialização 20
Diploma de Conclusão de Mestrado 30
Diploma de Conclusão de Doutorado 40

8.2- Para cálculo da pontuação será utilizada a seguinte fórmula:

PF = PMH + PTS Na qual:
PF = Pontuação Final;
PMH = Pontuação da Maior Habilitação;
PTS = Pontuação do Tempo de Serviço.
8.3 - Estará classificado o candidato que obter, no mínimo, 10 (dez) pontos
8.4 - Não será computado o Tempo de Serviço de mesmo período em entidades diferentes

09- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1- Ocorrendo empate na pontuação aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, 
para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos 
ou mais).
9.2- Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de pontos, o desempate será feito através dos 
seguintes critérios de desempate:
a) Candidato mais idoso;
b) Maior Habilitação na área;
c) Maior tempo de serviço correlacionado ao cargo;

10. - DA LISTA DE INSCRIÇÃO

10.1 A lista dos candidatos inscritos será divulgada em 22 de novembro de 2022, em ordem alfabética, no Site da Prefeitura Municipal de 
Brusque(www.brusque.atende.net), bem como afixada no mural da Prefeitura

11- DO RECURSO DA LISTA DE INSCRIÇÃO
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11.1- O candidato poderá interpor recurso (modelo Anexo I) do resultado da lista de inscrição, devidamente fundamentado, apontando com 
clareza os pontos que deseja contestar sob pena de não ser admitido seu recurso, no dia 23 de novembro de 2022, no setor de Recursos 
Humanos na Prefeitura Municipal de Brusque, endereço Praça das Bandeiras, 77,Centro, 1º andar entre 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30.
11.2-A lista dos candidatos pós recurso será divulgada em 25 de novembro de 2022, em ordem alfabética sem classificação, no Site da 
Prefeitura Municipal de Brusque(www.brusque.atende.net).

12- DO RESULTADO PRELIMINAR

12.1- As listagens dos aprovados na ordem decrescente de classificação serão divulgadas em 02 de dezembro de 2022, através do site da 
Prefeitura Municipal de Brusque, no endereço eletrônico: https://portal.brusque.sc.gov.br/ .

13- DO RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR

13.1 O candidato poderá interpor recurso do resultado preliminar, devidamente fundamentado, apontando com clareza o(s) ponto(s) em 
que deseja combater, sob pena de não ser admitido seu recurso, no dia 05 de dezembro de 2022, os quais deverão ser apresentados setor 
de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Brusque, endereço Praça das Bandeiras, 77,Centro, 1º andar entre 08:00 às 12:00 e 13:30 
às 17:30.
13.2- Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico, tampouco será aceito recurso fora da data especificada no item 
11.1; todavia, será admitida a interposição de recurso por intermédio de procurador, munido com procuração pública com poderes especí-
ficos para esse ato. 13.3- Caso não haja manifestação da parte interessada, o resultado provisório será considerado como resultado final.

14- DO RESULTADO FINAL

13.1- O resultado final será publicado no dia 08 de dezembro de 2022, através do site da Prefeitura Municipal de Brusque, no endereço 
eletrônico: www.brusque. atende.net, bem como no Diário Oficial dos Municípios - DOM.
13.2- Contra o Resultado final não caberá mais recurso.

15- DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

15.1- O candidato aprovado e convocado para trabalhar, deverá apresentar no Recursos Humanos através da Secretaria Municipal de Obras 
na data e horários fixados por este departamento, CÓPIA e ORIGINAL dos seguintes documentos:

a) CTPS (folhas da identificação);
b) PIS;
c) CPF;
d) Carteira de Identidade;
e) Título de Eleitor;
f) Comprovante de residência;
g) Certidão de casamento ou nascimento conforme o caso;
h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
i) Comprovação relativa a quitação militar, para os homens (desobrigado acima de 46 anos);
j) Certidão de quitação eleitoral, que poderá ser retirada no site do Tribunal Regional Eleitoral (www.tre-sc.gov.br);
k) Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, fornecida pelo candidato (anexo I deste 
Edital);
l) Declaração que não sofreu penalidade disciplinar no exercício do cargo ou função pública, fornecida pelo candidato (anexo II deste Edital);
m) Declaração de bens (anexo III deste Edital);
n) Certificado Escolar exigido para o cargo;
o) Foto 3X4;
p) Comprovante de qualificação cadastral do e-Social. (http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml).
q) CPF de filhos e cônjuge.
r) Registro do Conselho

15.2 Os candidatos aprovados e convocados para trabalhar, via edital de convocação, que não comparecerem no horário marcado para 
aceitação da vaga e para a realização do exame médico admissional, perderá a vez para os subsequentes da lista de classificação.
15.3 Estará automaticamente desclassificado o candidato que deixar de apresentar o documento original, quando for solicitado.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1- Será automaticamente eliminado do certame e cancelada sua inscrição o candidato que obteve rescisão de contrato por justa causa, 
na Prefeitura Municipal de Brusque;
16.2- Não havendo candidatos classificados no processo seletivo, as vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com os critérios a 
serem estabelecidos pela Administração;
16.3- O candidato que no ato da inscrição prestar declarações falsas, inexatas ou apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição 
cancelada e anulados todos os atos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais;
16.4- O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital, e valerá como aceitação tácita das normas esta-
belecidas para o presente processo seletivo.
16.5- O presente edital poderá ser cancelado ou alterado de acordo com os interesses da Administração, não gerando para tanto nenhum 
direito adquirido aos candidatos.
16.6- O candidato convocado para trabalhar e que estiver com restrição no CPF, deverá regularizá-lo junto à Receita Federal, o mais breve 

https://portal.brusque.sc.gov.br/
http://www.tre-sc.gov.br/
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml


31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 134

possível, sob pena de não ter seu salário depositado na conta em razão da irregularidade.
16.7- A aprovação e classificação final no Processo Seletivo geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. Durante o 
período de validade do Processo Seletivo, a Prefeitura Municipal de Brusque reserva-se no direito de proceder às convocações em número 
que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e respeitados os limites de gastos com 
pessoal, até o número de vagas existentes, observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
16.8 Incorporar-se-ão neste edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções, bem como editais complementares, ratificações do 
edital, ou resoluções referentes ao processo de seleção que vierem a ser expedidos.
16.9 É de inteira responsabilidade do candidato, manter seu contato telefônico atualizado, enquanto estiver participando do processo sele-
tivo, por meio de requerimento.
16.10- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica.

Brusque, de 28 outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

CRONOGRAMA
07/11 a 18/11/22 INSCRIÇÕES
22/11/22 LISTA DE INSCRITOS PRELIMINAR
23/11/22 RECURSO CONTRA LISTA DE INSCRITOS
25/11/22 LISTA FINAL DE INSCRITOS
02/12/22 RESULTADO PRELIMINAR
05/12/22 RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
08/12/22 RESULTADO FINAL

ANEXO I
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO RECURSO

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, publicado pelo edital nº ........................ , realizado pela 
Prefeitura de Brusque.

Eu, ......................................................................................................... , portador do documento de identidade nº ...................... , 
requerimento da inscrição nº ....................... , para concorrer a uma vaga no Processo Seletivo Simplificado, edital nº ............., a ser pres-
tado para a Secretaria Municipal de Saúde, para o cargo de ...................................................................................., apresento recurso 
junto ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde e contra decisão da comissão do referido Processo Seletivo.

I. Do objeto de recurso:
 .........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................
............................................  (explicitar a decisão que está contestando).

II. Dos argumentos do recurso:
… .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................... 
...............................................................................................................................................................

III. Dos anexos de suporte para recurso (opcional):
 ................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

Brusque, ...... de ...................... de 2022.

 ........................................................ 
Assinatura do candidato
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EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS 031 - 2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281065

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 031/2022
Órgão Gerenciador: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque - SAMAE
Detentor da Ata: Artefatos de Cimento Raimondi Ltda
CNPJ: 80.738.016/0001-35
Objeto: aquisição de materiais de construção
Valor total: R$ 28.330,00
Processo Licitatório: 059/2022
Dotação orçamentária: 80.02.0017.0512.0301.2293.3339030990000000.00020000 ou 00060000
Vigência: até a data limite de 27/10/2023.
Fiscal: Jober Allan Moro João
Brusque-SC, 28 de outubro de 2022.
William Fernandes Molina
Diretor
SAMAE - Brusque

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS 032 - 2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281066

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 032/2022
Órgão Gerenciador: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque - SAMAE
Detentor da Ata: Luminare Comercio de Lustres Eireli
CNPJ: 21.747.711/0001-02
Objeto: aquisição de materiais de construção
Valor total: R$ 372.926,00
Processo Licitatório: 059/2022
Dotação orçamentária: 80.02.0017.0512.0301.2293.3339030990000000.00020000 ou 00060000
Vigência: até a data limite de 27/10/2023.
Fiscal: Jober Allan Moro João
Brusque-SC, 28 de outubro de 2022.
William Fernandes Molina
Diretor
SAMAE - Brusque

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS 033 - 2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281068

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 033/2022
Órgão Gerenciador: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque - SAMAE
Detentor da Ata: Materiais de Construção Nova Casa Eireli
CNPJ: 81.539.777/0001-20
Objeto: aquisição de materiais de construção
Valor total: R$ 9.850,00
Processo Licitatório: 059/2022
Dotação orçamentária: 80.02.0017.0512.0301.2293.3339030990000000.00020000 ou 00060000
Vigência: até a data limite de 27/10/2023.
Fiscal: Jober Allan Moro João
Brusque-SC, 28 de outubro de 2022.
William Fernandes Molina
Diretor
SAMAE - Brusque

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS 034 - 2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281069

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 034/2022
Órgão Gerenciador: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque - SAMAE
Detentor da Ata: MW Departamentos Ltda
CNPJ: 46.922.149/0001-29
Objeto: aquisição de materiais de construção
Valor total: R$ 8.464,00
Processo Licitatório: 059/2022
Dotação orçamentária: 80.02.0017.0512.0301.2293.3339030990000000.00020000 ou 00060000
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Vigência: até a data limite de 27/10/2023.
Fiscal: Jober Allan Moro João
Brusque-SC, 28 de outubro de 2022.
William Fernandes Molina
Diretor
SAMAE - Brusque

EXTRATO DE CONCLUSÃO PGMB 13-2021
Publicação Nº 4281379

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 13/2021
Data da Conclusão: 26/10/2022
Interessado: Edinho Construtora e Incorporadora LTDA
Decisão: Diante da resolução do objeto, arquive-se em definitivo.
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EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO 136-2022
Publicação Nº 4281239

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 727A55958BE7C7FFECE4C6EA4A0E80617100E82E

 

 

 
 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 136/2022 
Processo Licitatório n° 184/2022 
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ nº 83.102.343/0001-94, situado na 
Praça das Bandeiras, n. 77, Centro, cidade de Brusque/SC, 
através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, torna 
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, destinada ao recebimento de propostas para 
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, MISTURA, ACETILENO, 
ARAME MIG E BICO DE CORTE, conforme 
especificações, quantitativos e condições estabelecidas e 
previstas neste edital e seus Anexos.  
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das 
08h30 do dia 07/11/2022 às 08h:30min do dia 21/11/2022. 
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h00min do dia 
21/11/2022, no endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Retirada do Edital diretamente no endereço eletrônico portal 
compras públicas e no site da prefeitura de Brusque: 
https://brusque.atende.net/. 25/10/2022. RICARDO JOSÉ DE 
SOUZA. Secretário de Obras e Serviços Urbanos. Código: 
493572 Chave TCE: 
727A55958BE7C7FFECE4C6EA4A0E80617100E82E 

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL 142-2022
Publicação Nº 4281229

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 99693C4B185F77A9158798BF398B80B0FD53AD35

 

 

 
 
 

 

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL 142-
2022PREGÃO PRESENCIAL n° 142/2022 
Processo Licitatório n° 192/2022 
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito 
público, situado na Praça das Bandeiras, n. 77, Centro, cidade 
de Brusque, Estado de Santa Catarina, por intermédio da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, torna público  que 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
destinada ao recebimento de propostas para LOCAÇÃO DE 
PEÇAS DE ILUMINAÇÃO NATALINA A SEREM 
UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, de 
acordo com as especificações constantes no Termo de 
Referência, Anexo I e demais elementos deste Edital
Local da entrega: Prefeitura Municipal de Brusque.
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: dia 
16/11/2022 às 14h:00min. Início da Sessão de Disputa de 
Preços: às 14h30min, do mesmo dia.
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EXTRATO TP 016-2022
Publicação Nº 4281265

 

 

 
 
 

 

EXTRATO 
Processo Licitatório n. 151/2022 
Tomada de Preços n. 016/2022 

Recorrente: TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 
Recorrida: PETRY EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DR. CARLOS MORITZ 
Licitantes devidamente qualificadas no competitório em questão, a empresa TFI 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, interpôs recurso em face da decisão que 
declarou como habilitada a empresa PETRY EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Em síntese, alega que a recorrida não cumpriu com o disposto no item 6.4.2 do edital, in 
verbis: 
6.4.2. Comprovar possuir no quadro permanente da empresa profissional técnico 
(engenheiro civil e engenheiro eletricistas ou outro profissional com atribuição referente ao 
objeto licitado, devidamente registrado no Conselho competente e/ou apresentar declaração 
contratação futura, firmada pelo responsável legal da empresa licitante, acompanhada da 
anuência do(s) profissional(is) com atribuição técnica em engenharia civil e elétrica. 
Devidamente notificada, a empresa PETRY EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou contrarrazões. 
É o breve e essencial relato. Decido. 
Inicialmente, cumpre destacar que a Administração Pública está estreitamente vinculada ao 
instrumento convocatório, o qual, faz lei entre as partes. 
Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver 
vinculação a elas. É o que estabelece o artigo 41 da Lei nº 8.666/1993, in verbis: “Art. 41. 
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”. 
Corrobora o entendimento de Hely Lopes Meirelles: 
“Procedimento formal significa que a licitação está vinculada às prescrições legais que a 
regem em todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, as instruções 
complementares e o edital pautam o procedimento da licitação, vinculando a Administração 
e os licitantes a todas as exigências, desde a convocação dos interessados até a homologação 
do julgamento”. Licitação e Contrato Administrativo - pág. 26/27, 12ª. Edição, 1999). (grifo 
nosso). 
A Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras 
por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 
estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 
assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 
disposições constantes do edital. 
Pois bem. O edital, entre outros documentos, exigiu como qualificação técnica, que a 
empresa licitante comprove “possuir no quadro permanente da empresa profissional técnico 
(engenheiro civil e engenheiro eletricistas ou outro profissional com atribuição referente ao 
objeto licitado, devidamente registrado no Conselho competente” e/ou apresente declaração 
de contratação futura, firmada pelo responsável legal da empresa licitante, acompanhada da 
anuência do(s) profissional(is) com atribuição técnica em engenharia civil e elétrica. É o 
que se imprime do item 6.4.2, do edital. 
A empresa PETRY EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA comprovou deter em seu corpo técnico apenas engenheiro civil, o qual não tem 
atribuição elétrica, nos termos da Resolução 1.010/2005 do CONFEA. 
Apesar de estar atrelado ao instrumento convocatório, deve ser levado em contato o 
formalismo moderado, assim, poderia a empresa recorrida em sede de contrarrazões ter 
comprovado que tem em seu quadro profissional eletricista (engenheiro ou técnico) e/ou 
declaração de futura contratação, entretendo, a empresa quedou-se inerte. 
Nesse sentido, faz-se necessário que seja revista a Habilitação da empresa PETRY 
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E EMPREENDIMENTOS LTDA. A manutenção 
de sua permanência do certame em tela é ferir cabalmente princípios legais em razão de a 
documentação por ela apresentada ser incompatível com a exigida no instrumento 
editalício. 
É possível identificar que entre as atividades de reforma e ampliação que serão executadas 
na EEF Dr. Carlos Moritz, a construção da infraestrutura civil para instalações elétricas. 
No presente caso, a justificativa da necessidade de Engenheiro Eletricista no quadro da 
empresa, se deve pelo fato que o projeto elétrico prevê a instalação de entrada de energia 
para a edificação, necessitando que estas instalações sejam feitas dentro da normativa 
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vigente, sendo de fundamental importância o acompanhamento deste profissional durante 
a execução desta obra. 
Nesse sentido, o engenheiro eletricista que atua no ramo de Construção Civil tem diferentes 
funções de trabalho do engenheiro civil. Ele é o principal responsável pelas instalações 
elétricas de um projeto, realizando a análise do local e propondo as melhores soluções em 
eletricidade, com a devida segurança e qualidade 
É de responsabilidade do engenheiro eletricista que elas sejam cumpridas, evitando risco 
de curto circuitos, incêndios, sobrecargas e danos nas instalações elétricas que vão 
comprometer a segurança do ambiente. 
Dessa forma, é importante que as instalações sejam eficazes, não gerando perdas nem 
desperdícios que podem impactar nos custos de uma obra ou mesmo em risco de acidentes, 
de forma que não haja falha comprometedora da fiação elétrica no prédio onde encontra-se 
instalada e EEF Dr. Carlos Moritz.  
Nota-se que ao prestigiar os princípios da moralidade, legalidade, igualdade e eficiência, o 
legislador constitucional originário teve como destinatária a proteção do interesse público, 
já que todas as contratações devem ser realizadas mediante as melhores condições de preço, 
qualidade e eficiência. 
À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do direito 
positivado através da Lei n.º 8.666/93, não resta qualquer dúvida de que a empresa deverá 
prestigiar legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a todos os certames licitatórios em 
busca da contratação mais vantajosa ao interesse público. 
No entanto, em que pesem tais considerações, importante ressaltar que para buscar a 
contratação mais vantajosa ao interesse público, toma-se necessária a segurança atribuída 
aos habilitantes, vinculando-os ao edital e este ao processo que o antecedeu, conforme o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade administrava, bem como ao primado da 
segurança jurídica. 
O objetivo do processo licitatório, em que o critério de julgamento é o MENOR PREÇO - 
é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, o que impõe ao Administrador 
Público não apenas a busca pelo menor preço, mas também da certificação de que a 
contratação atenda ao interesse público. 
Selecionar a proposta mais vantajosa é, a um só tempo, o fim de interesse público que se 
quer alcançar em toda licitação (sendo amplo) e o resultado que se busca em cada licitação 
(sendo estrito).  
Cumpre registrar que a exigência editalícia de qualificação técnica específica ao objeto, 
desde que tecnicamente justificada, é admitida como medida acautelatória adotada pela 
administração, pois visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida e principalmente 
a responsabilidade técnica pela execução do projeto elétrico. 
Portanto, e considerando que as licitações devem ser realizadas com respeito ao princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório – Art. 3º da Lei nº 8.666/93; - considerando o 
princípio da legalidade; - considerando que as licitações devem ser realizadas com respeito 
ao princípio do julgamento objetivo - considerando que só se deve adjudicar o objeto à 
licitante que estiverem em conformidade com todas as exigências do Edital; somado ao fato 
de que a análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato 
convocatório, as razões apresentadas pela empresa Recorrente merecem ser acolhidas. 
Diante o exposto, decide-se CONHECER o recurso interposto pela licitante TFI 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA para, no mérito, julgar PROCEDENTE, pelas 
razões de fatos e direitos supracitados, mantendo a decisão constante na ata da sessão. 
Submeto a presente decisão à autoridade superior para apreciação e posterior ratificação ou 
reforma (art. 109, § 4º da Lei 8.666/93). Após, dê-se ciência as empresas interessadas e 
publique-se. ANDREA PATRÍCIA VOLKMANN. Secretária Municipal de Infraestrutura 
Estratégica. 28.10.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
JONATHAN ODAIR MARTINS. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
17.10.2022. 
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PORTARIA INTERNA N°01-2022-SMS-ERRATA
Publicação Nº 4281271

ERRATA

Tendo em vista erro na publicação da PORTARIA INTERNA N°01 26 DE OUTUBRO DE 2022, no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, edi-
ção n. 4018, de 27/10/2022, publicação n. º 4276119 por constar equivocadamente no Art. 1° Secretária Municipal de Orçamento, Finanças 
e Patrimônio em vez de Secretaria Municipal de Saúde. Segue abaixo os seguintes termos retificados:

ONDE SE LÊ:

Art. 1° Designar os servidores abaixo nominados, para responderem pelo controle do recebimento de documentos fiscais comprobatórios de 
despesas da Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio, bem como realizarem o encaminhamento ao setor de Contabilidade 
para registro e envio das informações a Receita Federal do Brasil:

LEIA-SE:
Art. 1° Designar os servidores abaixo nominados, para responderem pelo controle do recebimento de documentos fiscais comprobatórios de 
despesas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como realizarem o encaminhamento ao setor de Contabilidade para registro e envio das 
informações a Receita Federal do Brasil:

Secretária Municipal de Saúde, em 28 de outubro de 2022

OSVALDO QUIRINO DE SOUZA
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº 1792-2022-ERRATA
Publicação Nº 4281319

ERRATA
PORTARIA Nº 1792/2022

A Diretora de Recursos Humanos, nomeada através da Portaria nº 14.488/2022 para responder pelo Setor de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o art. 111, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Retificar a PORTARIA Nº 1792/2022 de 14/10/2022, que concedeu Férias ao servidor abaixo relacionado:

ONDE SE LÊ:

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo

672335 5
EDIONAINE FATIMA 
BELMIRO DOS SAN-
TOS PAZIO

Secretaria de Saúde 26/10/2022 04/11/2022 10

LEIA-SE:

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo

672335 5
EDIONAINE FATIMA 
BELMIRO DOS SAN-
TOS PAZIO

Secretaria de Saúde 31/10/2022 09/11/2022 10

Prefeitura Municipal de Brusque, 27 de Outubro de 2022.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1797-2022-REVOGAÇÃO
Publicação Nº 4281321

REVOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Revogar a Portaria nº 1797/2022 de 14/10/2022, que concedeu Licença Prêmio ao servidor ARICSANDER VIANA, matrícula nº 
724270, ocupante do cargo de Motorista Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Outubro de 2021

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1848-2022
Publicação Nº 4281322

 Portaria nº 1848/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Convalidar férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo

717177 4 RUAN CARLOS 
WORTMEYER

Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos 25/10/2022 08/11/2022 15

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 25/10/2022, revogando-se as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 27 de Outubro de 2022.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1850-2022
Publicação Nº 4281324

 Portaria nº 1850/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo

601195 0 MILENE PUGLIESI 
ZAPALA

Fundação Ecológica 
e Zoobotânica de 
Brusque

31/10/2022 09/11/2022 10

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 27 de Outubro de 2022.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 1851-2022
Publicação Nº 4281326

Portaria nº 1851/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Convalidar Licença Prêmio ao(a) servidor(a) DULCIMAR PIRES DA SILVA LEBECK, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Monitor Escolar II, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 60 dias, no período compreendido entre 21/10/2022 a 
19/12/2022, referente ao período aquisitivo iniciado em 18/02/2016.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 21/10/2022, revogando-se as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 27 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1852-2022
Publicação Nº 4281328

Portaria nº 1852/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Convalidar Licença Prêmio ao(a) servidor(a) NILMA MARIA MARQUES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 13/10/2022 a 11/11/2022, referente ao 
período aquisitivo iniciado em 29/03/2010.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 13/10/2022, revogando-se as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 27 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1853-2022
Publicação Nº 4281330

Portaria nº 1853/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Convalidar Licença Prêmio ao(a) servidor(a) ANGELA RIBEIRO DA SILVA SANTANA, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 60 dias, no período compreendido entre 
24/10/2022 a 22/12/2022, referente ao período aquisitivo iniciado em 03/05/2016.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.
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Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 24/10/2022, revogando-se as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 27 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1854-2022
Publicação Nº 4281331

Portaria nº 1854/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) NEUSA MOLINARI GRAF, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitá-
rio de Saúde, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 01/11/2022 a 30/11/2022, 
referente ao período aquisitivo iniciado em 02/05/2016.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1855-2022
Publicação Nº 4281334

Portaria nº 1855/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) FABIANA BATISTA SANTIAGO CARDOZO, ocupante do cargo de provimento Professor, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 01/11/2022 a 30/11/2022, referente 
ao período aquisitivo iniciado em 03/03/2016.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 1856-2022
Publicação Nº 4281336

Portaria nº 1856/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) OLDAIR JOSÉ CHIUCHETTA, ocupante do cargo de provimento Médico, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 03/11/2022 a 02/12/2022, referente ao período 
aquisitivo iniciado em 16/06/2012.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1857-2022
Publicação Nº 4281337

Portaria nº 1857/2022

O Secretário Municipal de Comunicação Social, designado através da Portaria nº 14.401/2022, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Prêmio ao(a) servidor(a) DENISE APARECIDA LYRA FAGUNDES, ocupante do cargo de provimento Professor, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 03/11/2022 a 02/12/2022, referente 
ao período aquisitivo iniciado em 01/03/2016.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, 28 de Outubro de 2022.

RODRIGO CESARI
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Designado Responsável

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora de Recursos Humanos
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Caçador

Prefeitura

1º ADITIVO DE AMPLIAÇÃO DO VALOR GLOBAL AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À COLABORAÇÃO 
Nº 003/2019 - ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ACEIAS

Publicação Nº 4281366

1º ADITIVO DE AMPLIAÇÃO DO VALOR GLOBAL AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À COLABORAÇÃO Nº 003/2019 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – ACEIAS – EDUCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074.302/0001-31, estabelecida nesta cida-
de, na Av. Santa Catarina, nº. 175, Bairro Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal senhor SAULO SPEROTTO, portador 
da cédula de identidade RG nº1.333.026e do CPF nº 561.293.009-72, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e a 
ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ACEIAS – CASA LAR MENINO DEUS, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.774.643/0001-43, com sede na Rua João Remilio Rigo nº 296, Centro, na cidade de Caçador – Estado 
do Santa Catarina doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Presidente, MARIA LUCIA 
MACEDO BERTOLINI, portadora do RG nº 327.161, e inscrito no CPF sob o nº 728.182.809-82.
OS PARCEIROS celebram este termo aditivo, com fundamento no art.40 do Decreto Municipal 7384 que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, 
e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TERMO PRINCIPAL
Este Aditivo fica inteiramente vinculado ao Termo de Colaboração nº 003/2019 datado de 06 de Fevereiro de 2020, tem por objeto o Atender 
em suas bases físicas 1400 (um mil e quatrocentas) crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, faixa etária estabelecida pelo MEC como creche em 
15 CEIs – Centro de Educação Infantil, conforme listado no Termo principal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Aditivo tem por objeto a ampliação do valor global do repassa a entidade para que a mesma possa realizar atendimento dentro 
dos parâmetros exigidos pelas legislações vigentes, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece o 
artigo 57, da Lei 13.019/14, e aprovação legislativa inserida na LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para o período da ampliação, o valor do aditivo será de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) equivalente ao acréscimo em 3 parcelas 
do plano de trabalho.

Parágrafo Único. As despesas decorrentes do presente Aditivo correrão por conta da seguinte verba orçamentária:

Unidade Orçamentária: 2005 – Secretaria de Educação
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 – Educação Infantil
Programa: 12 – Educação com Qualidade
Ação: 2.30 – Manutenção de Parcerias com Entidades de Apoio ao Ensino
Despesa: 142 – 3.3.50.00.00 – Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 101 – Recursos Próprios Educação
Despesa: 143 – 3.3.50.00.00 – Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 119 – Transferências do FUNDEB – 30%

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
As demais cláusulas constantes no termo principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade.

E, por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Caçador/SC, 27 de Outubro de 2022.

______________________________ ________________________________
ALENCAR MENDES    GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
Prefeito Municipal    Gestora Parcerias/ Marco regulatório

_______________________________ _________________________________ 
MARIA LUCIA MACEDO BERTOLINI   HELTON CALISTO
Presidente da ACEIAS    Gestor das Parcerias da Educação

MARIA DE LOURDES ROMAN ROS CERATTI
Coordenadora ACEIAS
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DECRETO Nº 10.530
Publicação Nº 4281444

DECRETO Nº 10.530, de 21 de outubro de 2022.

Altera o caput do art. 4º do Decreto nº 5.778, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre a concessão de diárias ao pessoal da Adminis-
tração Direta, Autárquica e Fundacional pelo afastamento temporário da respectiva sede, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAÇADOR, no de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica,

DECRETA:
Art. 1º O caput do art. 4º do Decreto nº 5.778, de 4 de novembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º Os valores das diárias são fixados por grupos de cargos, empregos e funções, nos termos do Anexo Único deste Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 21 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 10.531
Publicação Nº 4281425

DECRETO Nº 10.531, de 21 de outubro de 2022.
Nomeia banca examinadora do Processo de Seleção de Diretores das Unidades de Ensino.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica, mais o previsto no Decreto 
nº 10.454, de 12 de setembro de 2022,

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os Servidores para comporem a banca examinadora do Processo de Seleção de Diretores das Unidades de Ensino, 
na forma que segue:

I - um representante do Conselho Escolar de cada unidade:

a) CMEI Elmar Pereira Rosa: Luiza Aparecida Zago Meira;

b) CMEI Marinei Aparecida Lopes: Vanessa Souza da Silva Gilioli;

c) CMEI Santa Clara: Sandra Regina dos Santos;

d) EMEB Alcides Tombini: Vanessa Lopes Xavier;

e) EMEB Alto Bonito: Simone Alves da Rocha;

f) EMEB Castelhano: Karine Lia Basso Boscari;

g) EMEB Esperança: Aline Colla Hahn;

h) EMEB Henrique Júlio Berger: Patrícia Borges;

i) EMEB Irmão Venâncio José: Andréia Anciutti dos Santos;

j) EMEB Marcos Olsen: Cristina de Castilho;

k) EMEB Morada do Sol: Josiane Maiberg;

l) EMEB Nossa Senhora Salete: Katia Carla Moreira;

m) EMEB Padre José Chamot: Jane Regina Dallagnol;

n) EMEB Pierina Santin Perret: Juliana Velasques;

o) EMEB Profª Maria Luiza Martins Barbosa: Maria Célia Badlhuk;
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p) EMEB Rodolfo Nickel: Carla Pires dos Santos.
q) EMEB Tabajara: Eliane Ribeiro dos Santos;

r) EMEB Ulysses Guimarães: Maysa Aparecida Goronski;

s) EMEB Vereda dos Trevos: Karina Krinski;

t) EMEB Walsin Nunes Garcia: Viviane Maira Pereira.

II - representante do Conselho Municipal de Educação – COMED: Iodete Aparecida Antunes Nunes Querino Almeida;

III - representante do Gabinete do Prefeito: Edson Luiz Fezer;

IV - representantes da Secretaria de Educação:

a) Beatriz Aparecida Pereira;

b) Diego Braz de Camargo.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 21 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 10.532
Publicação Nº 4281429

DECRETO Nº 10.532, de 21 de outubro de 2022.

Estabelece o cronograma de desembolso das emendas parlamentares impositivas não governamentais para o mês de outubro do exercício 
de 2022.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII e art. 141-A da Lei Orgânica do Município, 
mais o previsto no art. 42 da Lei nº 3.709, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o valor total de R$ 343.296,55 para atendimento das emendas parlamentares impositivas não governamentais no 
mês de outubro do exercício corrente, a ser desembolsado na forma do Anexo Único deste Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 21 de outubro de 2022.

Alencar Mendes - PREFEITO MUNICIPAL.

Osório Elias Timmermann – SECRETÁRIO DA FAZENDA.

ANEXO ÚNICO – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO OUTUBRO/2022
BENEFICIÁRIO OBJETO VALOR

ACEIAS Aquisição de equipamentos para sala de treina-
mento e capacitação dos funcionários R$ 35.364,00

AMA Aquisição de materiais e contratação de horas/
atendimento psicológico e pedagógico R$ 80.000,00

Associação Comunitária São Francisco Melhorias no campo de futebol R$ 177.559,55

Associação Desportiva Spartakus Aquisição de uniforme e laudos para avaliação 
funcional de atletas paradesporto R$ 25.000,00

CAC Aquisição de equipamentos de informática R$ 15.373,00

Maristas – Escolas Sociais Aquisição de dois suportes com tabela aro e rede 
de basquete Klopf Oficial e duas traves R$ 10.000,00
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DECRETO Nº 10.533
Publicação Nº 4281427

DECRETO Nº 10.533, de 21 de outubro de 2022.

Estabelece o cronograma de desembolso das emendas parlamentares impositivas não governamentais para o mês de novembro do exercício 
de 2022.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII e art. 141-A da Lei Orgânica do Município, 
mais o previsto no art. 42 da Lei nº 3.709, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o valor total de R$ 167.305,61 para atendimento das emendas parlamentares impositivas não governamentais no 
mês de novembro do exercício corrente, a ser desembolsado na forma do Anexo Único deste Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 21 de outubro de 2022.

Alencar Mendes - PREFEITO MUNICIPAL.

Osório Elias Timmermann – SECRETÁRIO DA FAZENDA.

ANEXO ÚNICO – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NOVEMBRO/2022
BENEFICIÁRIO OBJETO VALOR

AMAR Contratação de outdoor, panfletos, marketing e 
outros R$ 58.294,93

APAE Aquisição de materiais e mão de obra para adap-
tação da estrutura R$ 21.535,73

APAE Aquisição de materiais e mão de obra para adap-
tação da estrutura R$ 36.535,73

Associação dos Amigos do Berger Reforma de banheiros R$ 10.000,00
Conselho Comunitário Martello Aquisição de materiais para reforma R$ 2.502,90
Conselho Comunitário Municípios Aquisição de materiais para manutenção e reparos R$ 22.436,32
Napoli Aquisição de materiais esportivos R$ 16.000,00

DECRETO Nº 10.535
Publicação Nº 4281437

DECRETO Nº 10.535, de 24 de outubro de 2022.

Designa órgão técnico das parcerias celebradas com a Associação de Serviços Voluntários de Caçador - Bombeiros Voluntários.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica, mais o previsto na Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Decreto nº 7.384, de 17 de janeiro de 2018,

DECRETO:

Art. 1º Ficam designados os servidores para atuarem como órgão técnico das parcerias celebradas pelo Município com a Associação de 
Serviços Voluntários de Caçador - Bombeiros Voluntários, na forma que segue:

I - Jaine Luana Schu;

II - Liane Capelin;

III - Gustavo Pedrotti Boscari.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 24 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.
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DECRETO Nº 10.536
Publicação Nº 4281439

DECRETO Nº 10.536, de 24 de outubro de 2022.

Aprova alteração de divisas de terreno urbano.

O PREFEITO DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica, mais o previsto na Lei 
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, Lei Estadual nº 17.492, de 22 de janeiro de 2018 e Leis Complementares nº 128, de 12 de 
maio de 2008 e nº 168, de 16 de abril de 2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a alteração das divisas de um terreno urbano, objeto da matrícula nº 7.097 do Registro de Imóveis desta Comarca, 
de propriedade de Diego Alcides Sauer Corte e Marli Sauer da Silva, passando a uma área com 510,53m², iniciando no ponto 1 definido 
pelas coordenadas N:7.040.052,36 metros e E:499.404,28 metros, confrontando com Alcides Sauer e Keila Sauer, matrícula nº 6.944; segue 
até o ponto 2 definido pelas coordenadas N:7.040.032,50 metros e E:499.422,56 metros, com azimute de 137º22’36" e distância de 27,00 
metros, confrontando com a rua Luis Tortatto; segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N:7.040.052,36 metros e E:499.408.66 
metros, com azimute de 227º01'54" e distância de 19,00 metros, confrontando com a rua Antônio Belenki; segue até o ponto 4 definido 
pelas coordenadas N:7.040.033,93 metros e E:499.396,80 metros, com azimute de 320°35'36" e distância de 18,64 metros, confrontando 
com a rua Antônio Belenki; segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N:7.040.042,92 metros e E:499.390,59 metros, com azimute 
de 325°23'06" e distância de 10,93 metros, confrontando com José Guete de Lima, matrícula nº 7.694; segue até o ponto 1 definido pelas 
coordenadas N:7.040.052,36 metros e E:499.404,28 metros, com azimute de 55°23'55" e distância de 16,63 metros.

Parágrafo único. O mapa e memorial descritivo ficam fazendo parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as 
divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural 
o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística, nos termos do art. 213 da Lei Federal nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973.

Art. 3º A Prefeitura, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e con-
frontações resultantes desta alteração de divisas.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 24 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

LEI Nº 3.789
Publicação Nº 4281420

LEI Nº 3.789, de 24 de outubro de 2022.
Autoriza a concessão de ajuda de custo aos médicos participantes do "Programa Médicos pelo Brasil", instituído pela Lei Federal nº 13.958, 
de 18 de dezembro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAÇADOR, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de ajuda de custo aos médicos participantes do "Programa Médicos pelo Brasil", instituído pela Lei Fe-
deral nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, que prestam ou vierem a prestar serviços profissionais no Município de Caçador.

Parágrafo único. A adesão pelo Fundo de Saúde foi efetivada através de termo de adesão e compromisso, com remuneração dos profissio-
nais estabelecida e custeada pelo Ministério da Saúde.

Art. 2º O valor a título de ajuda de custo mensal será de R$ 1.100,00.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 24 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.
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LEI Nº 3.790
Publicação Nº 4281421

LEI Nº 3.790, de 24 de outubro de 2022.

Altera o inciso XIV do art. 5º da Lei nº 1.801, de 09 de setembro de 2002, que dá nova redação a Lei nº 1.067, de 12 de novembro de 1996, 
que institui o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAÇADOR, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º O inciso XIV do art. 5º da Lei nº 1.801, de 09 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

XIV - um representante da Educação Especial: eleição entre os pares;

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 24 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

LEI Nº 3.791
Publicação Nº 4281422

LEI Nº 3.791, de 24 de outubro de 2022.

Denomina Horto Florestal Antonio Galvão Varella.

O PREFEITO DE CAÇADOR, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica denominado de Horto Florestal Antonio Galvão Varella, o atual horto florestal, localizado na CDR 121 - Linha Horto Florestal, 
Adolfo Konder.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal tomará as providências necessárias para a instalação de placa indicativa e atualização do mapa e re-
gistros oficiais do Município.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 24 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

LEI Nº 3.792
Publicação Nº 4281423

LEI Nº 3.792, de 24 de outubro de 2022.

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Terapias Integrativas e Complementares.

O PREFEITO DE CAÇADOR, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional de Terapias Integrativas e Complementares, entidade sem fins lucrativos, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.494.227/0001-55, com sede na Rua Ivo Raisel, nº 680, Bairro Santa Catarina, nesta cidade 
de Caçador.

Art. 2º Ficam asseguradas a Associação, todas as vantagens, benefícios e prerrogativas previstas na legislação vigente.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 24 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 37.250
Publicação Nº 4281200

PORTARIA Nº 37.250, de 11 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, mais o previsto no art. 120 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao Servidor VILMAR JOSÉ CARNEIRO, matrícula 795, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Agrônomo, com carga 
horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 
02 (dois) anos de licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 4 de outubro de 2022 a 2 de outubro de 2024.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 11 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Arnaldo José Bertotto – SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.

PORTARIA Nº 37.266
Publicação Nº 4281205

Memorando nº 21398/202PORTARIA Nº 37.266, de 14 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município 
de Caçador,

CONSIDERANDO o Memorando nº 21.398, de 13 de outubro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 14.024, de 07 de maio de 2004, que prorrogou a Portaria nº 13.342, de 27 de fevereiro de 2004, que con-
tratou a Servidora Pública Municipal Nilza de Souza Carvalho, somente no que se refere ao cargo que é Auxiliar de Biblioteca.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
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PORTARIA Nº 37.278
Publicação Nº 4281206

PORTARIA Nº 37.278, de 18 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município 
de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 37.220, de 4 de outubro de 2022, que designou a Servidora Pública Municipal Alda Pasquali Basqueira, ocu-
pante do cargo de Professor de Ensino Fundamental I, matrícula 6964, para exercer o Cargo de Confiança de Assessor de Setor na Secretaria 
Municipal da Educação, no que se refere a data de início da designação, sendo correto a contar 12 de setembro de 2022.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 18 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 37.281
Publicação Nº 4281207

PORTARIA Nº 37.281, de 24 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, mais o previsto no art. 99 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR PÚBLICO o resultado das perícias realizadas em 13 de outubro de 2022, pela junta médica nomeada através da Portaria nº 
37.249, de 11 de outubro de 2022, especificando código, nome do Servidor, cargo e resultado da perícia médica:

I – GABINETE DO PREFEITO
Cód. Servidor Cargo Resultado da perícia
5912 Vera Luzia Thomazzi Servente Educação Inapta para o trabalho definitivamente

II – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Servidor Cargo Resultado da perícia
1833 Jair Ramos Motorista Caminhão Inapto para o trabalho temporariamente por 120 dias a contar de 13/10/2022

III – SECRETARIA DA SAÚDE
Cód. Servidor Cargo Resultado da perícia

14111 Jorge Henrique Muller João Terapeuta em Dependência 
Química Inapto para o trabalho definitivamente

9385 Maria Eva Martins da Silva 
Soares Auxiliar Serviços Gerais Inapta para o trabalho definitivamente

9197 Simone Aparecida Gonçalves 
Correa Machado Auxiliar Serviços Gerais Inapta para o trabalho temporariamente por 180 dias a contar de 23/05/2022

IV – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Cód. Servidor Cargo Resultado da perícia
9615 Marilene de Lima Fagundes Auxiliar Serviços Gerais Inapta para o trabalho temporariamente por 180 dias a contar de 11/07/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 24 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.
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PORTARIA Nº 37.282
Publicação Nº 4281211

PORTARIA Nº 37.282, de 25 de outubro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, por analogia ao art. 21 e 219, c/c 256, II e seguintes, da Lei 
Complementar nº. 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º APLICAR a penalidade de ADVERTÊNCIA, nos termos dos artigos 197, inciso I, e art. 203 da Lei Complementar nº 56/2004, por 
transgressão ao disposto no art. 185, III e IV, da Lei Complementar Municipal n° 56/2004, à Servidora Pública do Município de Caçador, 
TÂNIA ELIZE KLABUNDE, portadora do CPF nº 024.664.459-13, considerando as irregularidades apontadas pelo Processo Administrativo 
Disciplinar nº 04/2022, instaurado pela Portaria nº 36.533, de 19 de maio de 2022.

Art. 2º Arquive-se junto a pasta funcional da servidora.

Art. 3° Dê-se ciência à servidora do conteúdo da presente portaria, após sua publicação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Caçador, em 25 de outubro de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022 - ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA - AMAR
Publicação Nº 4281384

TERMO DE FOMENTO Nº 12/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta ci-
dade, na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante 
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.003.020/0001-77, com sede na Rua Guanabara, nº 470, Bairro: Santa Catarina, no Município de Caçador– Estado da Santa Catarina, 
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Presidente GLAUCIA LANGE ZAPONI PE-
LIZZARO, inscrita no CPF sob o nº 748.590.569-49, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, regendo-se pelo disposto na Lei 
Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, me-
diante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Fomento, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a Contratação de Outdoor, Panfletos, 
Marketing e outros.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto deste fomento, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração do fomento, informan-
do previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação de fomento e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
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c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Fomento;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto do fomento;

e) na hipótese de o gestor do fomento deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação do fomento celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encerra-
mento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos no fomento;

i) instaurar tomada de contas antes do término do fomento, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto do 
fomento.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Fomento;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas os fomentos 
celebrados com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Fomento;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do fomento ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de fomento, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DO FOMENTO;

a) acompanhar e fiscalizar a execução do fomento;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do fomento 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de fomento agente público responsável pela gestão do fomento, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de fomento, a participação como gestor do fomento ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento neste ato fixado em R$ 58.294,93 (cinquenta e oito mil, 
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duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).
4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria de Assistência Social
Despesa: 1028- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1002 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de Fomento, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da fomento não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de Fomento;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da fomento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior 
a 15% (quinze por cento) do valor total do fomento, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
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II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de fomento.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à fomento, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência do fomento, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à fomento celebrado;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto do fomento assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio do fomento, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de Fomento deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de Fomento.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Fomento;
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V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor do fomento 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento do fomento;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência do fomento.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da fomento;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
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irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de Fomento e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução de fomento em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar fomento ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar fomento ou contrato com órgãos e entidades de todas 
as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil

ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
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de infração relacionada à execução do fomento.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos no fomento, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de Fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de Fomento fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Fomento terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

LUCIANA MARQUES
Gestora do Fomento

 _______________________________ _____________________________ 
GLAUCIA LANGE ZAPONI PELIZZARO  GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF:844.842.849-87    Gestora da Parcerias – GERR

ITACIR JOÃO FIORESE
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TERMO DE PARCERIA Nº 34/2022 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SPARTAKUS
Publicação Nº 4281397

TERMO DE PARCERIA Nº 34/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
SPARTAKUS.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante deno-
minada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SPARTAKUS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n° 30.393.676/0001-53, com sede na Rua Florindo Dagostini, n. 32, Martello, CEP: 89511-036 , na cidade de Caçador – Estado da 
Santa Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por seu Presidente THIAGO MARTINS 
BARBOSA inscrito no CPF sob o nº 050.920.239-02, resolvem celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, regendo-se pelo disposto na Lei 
Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, me-
diante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

0.1 O presente Termo de Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de Uniforme e Laudos para 
Avaliação Funcional de Atletas Paradesporto
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de parceria;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
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d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de parceria conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura Esportes e Lazer
Despesa: 1015 - 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1002 – Emendas Impositivas de Bancada -1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de parceria;
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III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.
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8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
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10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;
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IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;
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II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 24 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

JONATAS MAIA
Gestor da Parceria Secretária Municipal de Cultura e Esportes

_____________________________ ______________________________ 
THIAGO MARTINS BARBOSA  GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 050.920.239-02   Gestora da Parcerias - GERR

BANCADADO UNIÃO BRASIL

TERMO DE PARCERIA Nº 35/2022 - MARISTAS ESCOLAS SOCIAS
Publicação Nº 4281404

TERMO DE PARCERIA Nº 35/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A MARISTAS-ESCOLAS 
SOCIAIS.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante deno-
minada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a MARISTAS-ESCOLAS SOCIAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
60.982.352/0046-16, com sede na Av. Albino Phelippe Potich, n°1880,Bairro: Martello, no Município de Caçador– Estado da Santa Catarina, 
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por seu Presidente VANDERLEI SIQUEIRA DOS SAN-
TOS inscrito no CPF sob o nº 014.873.339-51, resolvem celebrar a presente Parceria, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar 101, 
de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 
de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de 02 suportes com tabela aro e rede 
de basquete klopf oficial e 02 traves.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Parceria;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de Parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de Parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
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detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de Parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de Parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria de Educação
Despesa: 1033- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1002 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de Parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de Parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de Parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 169

recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior 
a 15% (quinze

por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de Parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de Parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
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III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de Parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de Parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de Parceria.
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10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de Parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.

11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto e a ele se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de Parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de Parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

HELTON CALISTO
Gestor da Parceria

____________________________ ______________________________ 
VANDERLEI SIQUEIRA DOS SANTOS  GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 014.873.339-51    Gestora da Parcerias – GERR

MOACIR ELVIS D’AGOSTINI

TERMO DE PARCERIA Nº 36/2022 - ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - ACEIAS

Publicação Nº 4281389

TERMO DE PARCERIA Nº 36/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO CAÇADO-
RENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-ACEIAS

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ALENCAR MENDES, doravante denomi-
nada ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-ACEIAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n. 04.774.643. 0001/43, com sede na Rua João Remílio Rigo, n. 296, Centro, do Município de Caçador– Estado do Santa Catarina, do-
ravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Presidente MARIA LUCIA MACEDO BERTOLINI, 
portadora do RG nº 327161, e inscrita no CPF sob o nº 386.372.009-15, resolvem celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, regendo-se 
pelo disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária 
Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da 
Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O presente Termo de Parceria tem por objeto a aquisição de mobiliário para o refeitório da CEI Oneide Olsen.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
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e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Colaboração;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência 
da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, 
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos;

j) seguir as normas técnicas inerentes ao pleno funcionamento do serviço e cumprimento ao objeto da parceria.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de colaboração o agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato pu-
blicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de colaboração, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de 
monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organi-
zações da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica 
equivalente à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Colaboração neste ato fixado em R$ 35.364,00 (trinta e cinco mil 
trezentos e sessenta e quatro reais).
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4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria de Educação
Despesa: 1008- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1001 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,0% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no 
cronograma de desembolso subtraído do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja dis-
ponibilizado o montante de recursos necessários à execução do objeto da parceria.

5.5- Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os obje-
tivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de encargos.

5.6- É vedada a realização de despesas, ou conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo 
que em caráter de urgência.

5.7 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de colaboração;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.8 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas 
de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.
8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de colaboração deverão 
observar os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de colaboração.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
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II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano 
de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vin-
culação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
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I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da so-
ciedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse 
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração e a área de atuação da 
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não 
seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
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pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.

11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de extinção da parceria.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a 
qual deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 24 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via ad-
ministrativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.
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ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

_____________________________
HELTON CALISTO
Gestor das Parcerias da Educação

_____________________________ ______________________________ 
MARIA LUCIA MACEDO BERTOLINI  GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 386.372.009-15   Gestora da Parcerias - GERR

BANCADA DO UNIÃO BRASIL

TERMO DE PARCERIA Nº 37/2022 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO
Publicação Nº 4281402

TERMO DE PARCERIA Nº 37/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO COMUNI-
TÁRIA DE SÃO FRANCISCO.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ALENCAR MENDES, doravante denomina-
da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 02.283.361/0001-18, com sede 
na Linha São Francisco, do Município de Caçador– Estado do Santa Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 
neste ato representada por seu Presidente MARCELINO BRUSCO, portador do RG nº 4.204.619, e inscrito no CPF sob o nº 005.351.469-
65, resolvem celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas 
correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de 
chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O presente Termo de Parceria tem por objeto melhorias no campo de futebol.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.
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II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Colaboração;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência 
da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, 
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos;

j) seguir as normas técnicas inerentes ao pleno funcionamento do serviço e cumprimento ao objeto da parceria.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de colaboração o agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato pu-
blicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de colaboração, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de 
monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organi-
zações da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica 
equivalente à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Colaboração neste ato fixado em R$ 177.559,55 (cento e setenta 
e sete mil quinhentos e cinquenta e nova reais e cinquenta e cinco centavos).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Gabinete do Prefeito
Despesa: 1010- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1001 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,0% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
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5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
5.4 - Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no 
cronograma de desembolso subtraído do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao

final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de recursos necessários à execução do objeto da parceria.
5.5- Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os obje-
tivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de encargos.
5.6- É vedada a realização de despesas, ou conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo 
que em caráter de urgência.
5.7 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de colaboração;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.8 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas 
de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.
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7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.
8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de colaboração deverão 
observar os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de colaboração.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evi-
tar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o 
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momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades reali-
zadas e a comprovação do

alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 
informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano 
de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vin-
culação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
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competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da so-
ciedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse 
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração e a área de atuação da 
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não 
seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.

11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES
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12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de extinção da parceria.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a 
qual deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 24 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via ad-
ministrativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

_____________________________
ADEMAR NHOATO
Gestor da Parceria

_____________________________ ______________________________ 
MARCELINO BRUSCO    GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 005.351.469-65    Gestora da Parcerias - GERR

BANCADA DO MDB
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TERMO DE PARCERIA Nº 38/2022 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS AUTISTA PROFESSORA NUNCIA FLORES ALVES 
- AMA

Publicação Nº 4281392

TERMO DE PARCERIA Nº 38/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS 
AUTISTA PROFESSORA NUNCIA FLORES ALVES-AMA

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante denomi-
nada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS AUTISTA PROFESSORA NUNCIA FLORES ALVES-AMA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.733.940/0001-13, com sede na Rua Hercílio Luz n. 155 , Bairro: Paraíso, CEP: 89.503-009, 
no Município de Caçador– Estado da Santa Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada 
por sua Presidente BEATRIZ MARGARIDA ZANCHETT SELEME, inscrita no CPF sob o nº 457.392.699-20, resolvem celebrar a presente Par-
ceria, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e 
Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso 
II do Art. 31 da Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de materiais e contratação de horas/
atendimento psicológico e pedagógico.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Parceria;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 
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celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de Parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de Parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de Parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de Parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria de Educação
Despesa: 1001- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1001 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,0% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de Parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
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II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de Parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de Parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;
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II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de Parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de Parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
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IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de Parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de Parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de Parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
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II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de Parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto e a ele se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de Parceria poderá ser:
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I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de Parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

HELTON CALISTO
Gestor da Parceria

____________________________ ______________________________ 
BEATRIZ M. Z. SELEME   GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 457.392.699-20   Gestora da Parcerias – GERR

_______________________________________________________________
BANCADA DO UNIÃO BRASIL

TERMO DE PARCERIA Nº 39/2022 - ASSOCIAÇÃO CAÇADOR ATLÉTICO CLUBE - CAC
Publicação Nº 4281401

TERMO DE PARCERIA Nº 39/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E CAC.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante denomi-
nada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ05.754.034/0001-95 - Associação Ca-
çador Atlético Clube, com sede na Rua Herminio Maffessoni, n.535, Centro, no Município de Caçador– Estado da Santa Catarina, doravante 
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representado por seu Presidente Denilson Araujo Farias, inscrito no CPF sob o 
nº637.735.549-15, resolvem celebrar a presente Parceria, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas 
correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de 
chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES
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2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Parceria;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de Parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de Parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 195

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;
d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de Parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de Parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 15.373,00 (quinze mil, trezentos 
e setenta e tres reais).
4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de Parceria conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer
Despesa: 1015- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1002 – Emendas Impositivas Individuais -1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de Parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de Parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de Parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;
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V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de Parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de Parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
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pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de Parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de Parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de Parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
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II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de Parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
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I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto e a ele se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de Parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de Parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
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instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

JONATAS MAIA
Gestor da Parceria Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

_____________________________ ______________________________ 
DENILSON ARAUJO DE FARIAS  GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF 637.735.549-15   Gestora da Parcerias - GERR

MOACIR ELVIS D’AGOSTINI

TERMO DE PARCERIA Nº 40/2022 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Publicação Nº 4281393

TERMO DE PARCERIA Nº 40/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇADOR-APAE.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante denomina-
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇADOR-APAE., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.800.103/0001-09, com sede na Rua Altamiro Guimaraes n°. 543 , Bairro: Centro, no Município 
de Caçador– Estado da Santa Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Pre-
sidente PATRICIA MARIA FINGER ZANOTTO, inscrita no CPF sob o nº 015.855.129-07, resolvem celebrar a presente Parceria, regendo-se 
pelo disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária 
Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da 
Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de materiais e mão de obra para 
adaptação da estrutura.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Parceria;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo 
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encerramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de Parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de Parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de Parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de Parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 21.535,73 (vinte e um mil qui-
nhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria de Educação
Despesa: 1020- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1002 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 202

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de Parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de Parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de Parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
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administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de Parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de Parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de Parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de Parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de Parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
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10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de Parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto e a ele se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
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transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de Parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de Parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

HELTON CALISTO
Gestor da Parceria

____________________________ ______________________________ 
PATRICIA MARIA FINGER ZANOTTO  GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 015.855.129-07    Gestora da Parcerias – GERR

CLAYTON LUIZ ZANELLA
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TERMO DE PARCERIA Nº 41/2022 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS
Publicação Nº 4281403

TERMO DE PARCERIA Nº 41/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E O CONSELHO COMUNITÁRIO 
DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ALENCAR MENDES, doravante denomina-
da CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 75.322.255/0001-70, 
com sede na Rua Solon Coelho de Souza, n. 50, Bairro dos Municipios, do Município de Caçador– Estado do Santa Catarina, doravante 
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Presidente SALETE DA SILVA PRIGOL, portadora do RG 
nº 2.114.219, e inscrita no CPF sob o nº 673.147.839-34, resolvem celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, regendo-se pelo disposto 
na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O presente Termo de Parceria tem por objeto a aquisição de materiais para manutenção e reparos do centro comunitário.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
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e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Colaboração;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência 
da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, 
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos;

j) seguir as normas técnicas inerentes ao pleno funcionamento do serviço e cumprimento ao objeto da parceria.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de colaboração o agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato pu-
blicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de colaboração, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de 
monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organi-
zações da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica 
equivalente à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Colaboração neste ato fixado em R$ 22.436,32 (vinte e dois mil 
quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Gabinete do Prefeito
Despesa: 1010- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1001 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,0% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no 
cronograma de desembolso subtraído do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja dis-
ponibilizado o montante de recursos necessários à execução do objeto da parceria.
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5.5- Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os obje-
tivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de encargos.
5.6- É vedada a realização de despesas, ou conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo 
que em caráter de urgência.
5.7 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de colaboração;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.8 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas 
de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e

de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
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vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.
8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de colaboração deverão 
observar os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de colaboração.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;
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II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano 
de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vin-
culação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
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e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da so-
ciedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse 
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração e a área de atuação da 
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir

do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.

11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de extinção da parceria.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
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não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a 
qual deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 24 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via ad-
ministrativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

_____________________________
ADEMAR NHOATO
Gestor da Parceria

_____________________________ ______________________________ 
SALETE DA SILVA PRIGOL   GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 673.147.839-34   Gestora da Parcerias - GERR

BANCADA DO PSD

TERMO DE PARCERIA Nº 42/2022 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DO BAIRRO BERGER
Publicação Nº 4281399

TERMO DE PARCERIA Nº 42/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO COMUNI-
TÁRIA AMIGOS DO BAIRRO BERGER

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante deno-
minada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DO BAIRRO BERGER, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 78.496.825/0001-36, com sede na Rua: Do Contestado, n. 437, Bairro: Berger, CEP: 89.500-001 na cidade de 
Caçador – Estado da Santa Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Pre-
sidente MARLI AMENT LANHI, inscrita no CPF sob o nº 637.735.629-34, resolvem celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, regendo-se 
pelo disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária 
Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da 
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Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a reforma de banheiros do centro co-
munitário.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Parceria;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
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organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Gabinete do Prefeito
Despesa: 1010- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1001 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,0% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, férias,
décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de parceria deverão observar 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 217

os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
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com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
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10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto, os quais não serão incorporados ao patrimônio municipal.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
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14.1 - A eficácia do presente termo de parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 24 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

ADEMAR NHOATO
Gestor da Parceria

 MARLI AMENT LANHI   GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 637.735.629-34   Gestora da Parcerias - GERR

BANCADA DO UNIÃO BRASIL

TERMO DE PARCERIA Nº 43/2022 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Publicação Nº 4281395

TERMO DE PARCERIA Nº 43/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇADOR-APAE.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante denomina-
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇADOR-APAE., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.800.103/0001-09, com sede na Rua Altamiro Guimaraes n°. 543 , Bairro: Centro, no Município 
de Caçador– Estado da Santa Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua Pre-
sidente PATRICIA MARIA FINGER ZANOTTO, inscrita no CPF sob o nº 015.855.129-07, resolvem celebrar a presente Parceria, regendo-se 
pelo disposto na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária 
Anual, na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da 
Lei 13019/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de materiais e mão de obra para 
adaptação da estrutura.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
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b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Parceria;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de Parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de Parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de Parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de Parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 36.535,73 (trinta e seis mil qui-
nhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria de Educação
Despesa: 1020- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1002 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de Parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de Parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de Parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
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15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de Parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de Parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
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IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de Parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de Parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de Parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;
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II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de Parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
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11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto e a ele se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de Parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de Parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

HELTON CALISTO
Gestor da Parceria
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PATRICIA MARIA FINGER ZANOTTO   GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 015.855.129-07     Gestora da Parcerias – GERR

MARCIO JOSÉ FARRAPO

TERMO DE PARCERIA Nº 46/2022 - ASSOCIAÇÃO NAPOLI CAÇADORENSE
Publicação Nº 4281396

TERMO DE PARCERIA Nº 46/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E A ASSOCIAÇÃO NAPOLI 
CAÇADORENSE

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante denomina-
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e a ASSOCIAÇÃO NAPOLI CAÇADORENSE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
01.186.613/0001-28 , com sede na Avenida Barão do Rio Branco, n. 388, Centro, CEP: 89.500-127, na cidade de Caçador – Estado da Santa 
Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por seu Presidente RODOLFO MACHADO DE 
SOUZA SEGUNDO inscrito no CPF sob o nº 056.229.559-39, resolvem celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, regendo-se pelo disposto 
na Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

0.1 O presente Termo de Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de materiais esportivos.
1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de parceria;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

https://gerr.com.br/principal.php?m=proposta&a=PropostaConferencia&chave=83074302000131
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b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de parceria

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de parceria conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Secretaria de Cultura Esportes e Lazer
Despesa: 1015 - 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1001 – Emendas Impositivas de Bancada -1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
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5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
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desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:

I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;
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III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.
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10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.

10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 24 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

JONATAS MAIA
Gestor da Parceria Secretária Municipal de Cultura e Esportes

RODOLFO M. SOUZA SEGUNDO   GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 056.229.559-39    Gestora da Parcerias - GERR

MOACIR ELVIS D’AGOSTINI

TERMO DE PARCERIA Nº 47/2022 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO MARTELLO
Publicação Nº 4281405

TERMO DE PARCERIA Nº 47/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA E O CONSELHO COMUNITÁRIO 
DO BAIRRO MARTELLO.

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.074302/0001-31, estabelecida nesta cidade, 
na Av. Santa Catarina, nº. 195, Bairro - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ALENCAR MENDES, doravante denomina-
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e o CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO MARTELLO pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 78.496.577/0001-23, com sede na Rua Guilherme Atílio Zardo, n. 465, Bairro: Martello, no Município de Caçador– Estado da 
Santa Catarina, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por seu Presidente AVELINO JONAS 
DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 981.724.179-34, resolvem celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, regendo-se pelo disposto na Lei 
Complementar 101, de 04 de maio de 2001, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, Dispensa de chamamento público, em consonância com o inciso II do Art. 31 da Lei 13019/2014, me-
diante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Parceria, decorrente de dispensa de chamamento público, tem por objeto a aquisição de materiais para reforma 
do centro comunitário.
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1.2 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS E DAS FORMALIDADES

2.1 - Para formalização do objeto desta parceria, acompanham, além do plano de trabalho aprovado, os documentos e a comprovação das 
providências adotadas pela municipalidade, respectivamente, tratadas nos artigos 34 e 35 da Lei 13.019, de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, infor-
mando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com 
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de Parceria;
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

g) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até o respectivo encer-
ramento;

h) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

i) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da 
parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de Parceria;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias cele-
bradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho ou porven-
tura existentes após o prazo de vigência do Termo de Parceria;

f) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

g) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às des-
pesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do 
objeto previsto no termo de parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes 
de restrição à sua execução;

i) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de parceria, conten-
do, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
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III - DO GESTOR DA PARCERIA;

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidade na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei n° 13.019, de 2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

3.2 - Considera-se gestor do presente termo de parceria agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.

3.3 - É vedada, na execução do presente termo de parceria, a participação como gestor da parceria ou como membro da comissão de moni-
toramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da 
sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente 
à do substituído.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Parceria neste ato fixado em R$ 2.502,90 (dois mil quinhentos e 
dois reais e noventas centavos).

4.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente termo de colaboração conforme plano de trabalho em 
anexo, os recursos financeiros na seguinte forma:

Unidade orçamentária: Gabinete do Prefeito
Despesa: 1017- 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recurso: 1002 –Emendas Impositivas de Bancadas- 1,2% DA RCL

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o 
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

5.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Parceria, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação 
de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de Parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de Parceria;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela adminis-
tração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administra-
ção pública.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

6.1 – O presente termo de Parceria deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de 
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou re-
presentante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
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II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo, neste último caso, se autorizado pela autoridade compe-
tente da administração pública;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagamento de pessoal contratado pela Organização da Sociedade Civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei n° 13.019, 
de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS INDIRETOS

7.1 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 
15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;

II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem como a propor-
cionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado para a execução do objeto;
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria.

7.2 - Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar a memória de 
cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos 
indiretos.

7.3 - Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do item 7.1, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a 
administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENVOLVIDA COM O OBJETO DO AJUSTE

8.1 - Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.

8.2 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o ente 
transferidor.

8.3 - A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não transfere ao Município a responsabilidade 
por seu pagamento.

8.4 - Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas 
para a execução do objeto, de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, durante 
sua vigência.

8.5 - A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de Parceria deverão observar 
os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

8.6 - A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do termo de Parceria.

8.7 - Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:
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I - contra a administração pública ou o patrimônio público;

II- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

III- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.8 - o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos destinados pela administração 
pública não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quan-
do não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Parceria;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para 
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o mo-
mento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades rea-
lizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, 
dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

V - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

10.2 - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

10.3 - A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a 
partir do término da vigência da parceria.

10.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de Parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 
trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para 
o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de Parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.5 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
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II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a confor-
midade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de parceria.

10.6 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter 
análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

10.7 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, 
de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

10.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

10.9 - O prazo referido no item 10.8 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, 
dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

10.9 - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data 
de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.11 - O transcurso do prazo definido nos termos do item 10.8 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas 
a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetá-
ria, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo 
e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

10.12 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao 
erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

10.13 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de 
seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autori-
dades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

10.14 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da 
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de inte-
resse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de Parceria e a área de atuação 
da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos.
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10.15 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve 
manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação es-
pecífica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil

ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.2 - As sanções estabelecidas nos incisos II e III do item 11.1 são de competência exclusiva do Prefeito, facultada a defesa do interes-
sado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação 
da penalidade.
11.3 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente 
de infração relacionada à execução da parceria.

11.4 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envol-
vidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

12.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Parceria.

12.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, deven-
do a organização da sociedade civil transferir sua propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Orga-
nização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

12.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da 
execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Parceria, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de Parceria poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de Parceria fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual 
deverá ser providenciada pela administração pública na data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
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15.1 - O presente Termo de Parceria terá vigência de 12 meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse 
e conveniência da Administração Pública Municipal, com observância da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Parceria, que não possam ser resolvidas pela via adminis-
trativa, o foro da Comarca de Caçador – Santa Catarina, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Caçador, 27 de Outubro de 2022.

ALENCAR MENDES
Prefeito MunicipaI

ADEMAR INHOATO
Gestor da Parceria

 AVELINO JONAS DE SOUZA    GRAZIELA W. DA COSTA BENDER
CPF: 981.724.179-34     Gestora da Parcerias - GERR

MOACIR ELVIS D’AGOSTINI
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170/2022 – INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022
Publicação Nº 4281153

 

 

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433 
 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170/2022 
– INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS E CARTILHAS EDUCATIVAS DE EMPRESA QUE 
DETÉM A EXCLUSIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. 
 
CONTRATADA: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 
 
VALOR PREVISTO: R$ 34.980,00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta reais). 
 
Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e 
Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone 
licitações – editais, no horário de expediente em vigor.  
 

Caçador-SC, 28 de outubro de 2022. 
 
 

 
ALENCAR MENDES, 
Prefeitura Municipal 
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 171/2022 – INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022
Publicação Nº 4281260

 

 

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433 
 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 171/2022 
– INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO NÃO LETAL E ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO 
E APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. 
 
CONTRATADA: CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA. 
 
VALOR PREVISTO: R$ 20.638,57 (vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete 
centavos). 
 
Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e 
Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no ícone 
licitações – editais, no horário de expediente em vigor.  
 

Caçador-SC, 28 de outubro de 2022. 
 
 

 
ALENCAR MENDES, 
Prefeitura Municipal 
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instituto de PrevidênCia soCial dos servidores PúbliCos muniCiPais de Caçador - iPasC

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022
Publicação Nº 4281031

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5554D53A1711F0BBD54D9102144FE8B26F77B0A8
Contrato nº 08/2022
3º Aditamento ao Contrato nº 11/2019
Pregão Presencial nº 01/2019

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR - IPASC E A EMPRESA PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JU-
RÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS EM BENEFICIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE CAÇADOR (SEGURADOS ATIVOS, INATIVOS E DEPENDENTES MAIORES INVÁLIDOS), sob a 
gestão do IPASC. PRAZO: 12 meses. VALOR: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Caçador, 28 de setembro de 2022. Antonio Carlos Castilho, 
Diretor Presidente do IPASC. Munir Saab Filho, MUNIR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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Caibi

Prefeitura

271/2022
Publicação Nº 4281278

DECRETO Nº. 271/2022 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação e dá outras providências.

EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e de conformidade com o parágrafo 1º, 
inciso I do artigo 5º. da Lei Municipal Nº. 2669/2021, de 15 de dezembro de 2021, decreta:

Art. 1º. – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 373.396,13 (trezentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e 
seis reais e treze centavos) no orçamento do município de Caibi SC para o exercício de 2022, conforme demonstrado no Quadro I abaixo:

QUADRO I
Órgão 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010008.2.054 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1843) Fonte: 1067 Atenção Básica - Estado ................................................... R$ 20.617,75
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(174) Fonte: 1438 Incentivo Financeiro APS – Captação Ponderada .............. R$ 23.690,38
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1923) Fonte: 1938 Enfrentamento ao Covid-19 - Portaria 731/2021 ............... R$ 29.088,00
3.3.90 – Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas
(1925) Fonte: 1078 Emenda Parl. União Port. 852/202 FNS Atenção Básica .. R$ 300.000,00

Art. 2º. – Para Fazer face a suplementação de que trata o artigo 1º., serão utilizados recursos do excesso de arrecadação das fontes de 
recursos 1067 Atenção Básica - Estado no valor de R$ 20.617,75, 1078 Emenda Parlamentar União Portaria 852/202 FNS Atenção Básica no 
valor de R$ 300.000,00, 1438 Incentivo Financeiro APS – Captação Ponderada no valor de R$ 23.690,38 e 1938 Enfrentamento ao Covid-19 
- Portaria 731/2021 no valor de R$ 29.088,00, totalizando o valor de R$ 373.396,13.

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

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

Prefeitura Municipal de Caibi SC, em 27 de outubro de 2022.

EDER PICOLI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios

Miguel Piccoli
Secretário de Administração e Planejamento

272/2022
Publicação Nº 4281368

DECRETO Nº. 272/2022 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária e dá outras providências.

EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 4º. da Lei 
Municipal Nº. 2669/2021 de 15 de dezembro de 2021, decreta:

Art. 1º. - Fica pelo presente decreto efetuado remanejamento de dotação orçamentária dentro da mesma categoria de programação da 
despesa, nos órgãos, Atividades e Operações Especiais, adiante demonstrados:

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 103010008.2.054 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO BÁSICA, do Grupo de Natureza da Despesa (1868) 3.3.90 Outras Despesas Correntes para (1926) 3.1.90 Outras Despesas Cor-
rentes da Fonte de Recursos 1478 Emenda Parlamentar União Portaria 832/2022 FNS A.B. no valor de R$ 287.796,53.

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

Prefeitura Municipal de Caibi SC, em 27 de outubro de 2022.

EDER PICOLI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios

Miguel Piccoli
Secretário de Administração e Planejamento

AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°029/2022
Publicação Nº 4280853

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C15ADE625E7E2FCB76D9572604FE4A00929176C9
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 029/2022
Respaldo Legal: Art. 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, consolidada

RESUMO PARA PUBLICAÇÃO

O Município de Caibi pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 82.940.776/0001-56, torna público que está reali-
zando dispensa no valor total estimado em R$ 7.826,34 (sete mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), para contratação 
do serviço.

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ 29.644.666/0003-26, localizado na Rod Br 101 S/N PALHOÇA/SC, CEP: 
88131390.

Objeto: Contratação de Concessionaria para revisão de máquina Retroescavadeira John Deere, necessária para manter garantia de fábrica.

Determino a publicação do extrato deste processo de Justificativa de Dispensa de Licitação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 consoli-
dada para que desta forma surta todos os seus efeitos legais com respaldo no art. 24, Inciso XVII da lei 8.666/93.

Caibi-SC, 26 de outubro de 2022.

Eder Picoli
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 029/2022
Publicação Nº 4280854

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 919BD5E9B73C8341BF244E6EAB1C13E9C1961F37
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 029/2022
Respaldo Legal: Art. 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, consolidada

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL

Trata-se da contratação da empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, contratação de concessionária para revisão de máqui-
na Retroescavadeira John Deere, necessária para manter garantia de fábrica.

RATIFICO, DEFIRO e AUTORIZO contratação:
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ 29.644.666/0003-26, localizado na ROD BR 101S/N, CIDADE PALHOÇA, 
CEP: 88131390.

E autorizo o empenho da despesa no valor total estimado de R$ 7.826,34 (sete mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), 
com a realização do certame licitatório na Modalidade Dispensa Por Justificativa nº 029/2022, com respaldo legal nos termos do artigo 24 
inciso XVII da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 consolidada, observados então, os ditames legais aplicáveis à espécie.

Caibi–SC, 26 de outubro de 2022.

Eder Picoli
Prefeito Municipal
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Campo Alegre

Prefeitura

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 84/2022
Publicação Nº 4278753

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 84/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.749/0001-
77, com sede à Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, ALICE BAYERL GROSSKOPF.

CONTRATADA: ADRIELE CRISTINE STAHELIN, no Cargo Público de Professor I, na Função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, 
portadora do CPF/MF nº 112.441.689-71, residente e domiciliada na Estrada Rio Represo, snº, Localidade de Rio Represo, Município de 
Campo Alegre/SC.

OBJETO: Substituição de Servidor Público Municipal exonerado ou demitido, previsto no Inciso X, do artigo 300 da Lei Complementar Muni-
cipal nº 006 de 19 de setembro de 2002.

JUSTIFICATIVA: Contratação em caráter Temporário para atuar na EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental “Profª. Marise Neneve 
Cordeiro”, por motivo de substituição da Servidora Pública Municipal Contratada em caráter Temporário LUCIANE PIEKARSKI, que solicitou 
Rescisão de seu Contrato de Trabalho”, conforme memorando expedido pela Secretaria Municipal de Educação nº 217/2022.

PRAZO: Início: 31 de outubro de 2022 e Término: 30 de outubro de 2023.

REGIME JURÍDICO: Especial Administrativo, previsto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, devendo sua interpretação e aplica-
ção atender aos princípios e regras próprias ao direito não cabendo em nenhuma hipótese à contratação ser efetivada pelo Regime Celetista, 
conforme estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002.

REMUNERAÇÃO: R$ 1.922,81 (um mil, novecentos e vinte e dois reais, oitenta e um centavos), mensais.

LOCAL DE TRABALHO: No âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Alegre/SC.

HORÁRIO DE TRABALHO: O horário de trabalho da contratada é de 20 (vinte) horas aula/semanais.

SEGURIDADE SOCIAL: Na vigência deste Contrato, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do §13 do art. 40 da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil.

EXTINÇÃO: Este Contrato extingue-se, automaticamente pelo decurso de prazo da contratação.

RESCISÃO DE CONTRATO: A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Sul/SC., para dirimir quaisquer questões ou controvérsias oriundas deste contrato.

Assim, por estarem às partes de inteiro acordo com os termos desta contratação, firmam o Contrato em duas vias de igual teor e forma, 
diante das testemunhas abaixo subscritas, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Campo Alegre/SC., 31 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

ADRIELE CRISTINE STAHELIN
Contratada

Testemunhas:

1._________________________________

2._________________________________
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DECRETO Nº 15.254 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4280798

DECRETO Nº 15.254 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao inciso X 
do art. 300 Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, e suas alterações; Decreta:

Art. 1º Contratar ADRIELE CRISTINE STAHELIN, para exercer o Cargo Público de Professor I, na Função de Professor da Educação Infantil 
e Anos Iniciais, registro no sistema sob nº 956315, Regime Jurídico, Especial Administrativo, (Contrato Trabalho Temporário) previsto no 
Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
carga horária de 20 (vinte) horas aula/semanais, vencimentos Código P1, Nível 1, Referência A, no valor de R$ 1.922,81 (um mil, nove-
centos e vinte e dois reais, oitenta e um centavos) mensais, pelo período de 31 de outubro de 2022 a 3 de outubro de 2023, para atuar na 
EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental “Profª. Marise Neneve Cordeiro”, por motivo de substituição da Servidora Pública Municipal 
Contratada em caráter Temporário LUCIANE PIEKARSKI, que solicitou Rescisão de seu Contrato de Trabalho”, em data de 09 de março de 
2021, Decreto nº 15.185, de 07 de outubro de 2022”.

Art. 2º A contratação se dá em razão de ADRIELE CRISTINE STAHELIN, ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 05/2021, em 53º lugar, 
Homologado pelo Decreto Municipal sob nº 14.340 de 08 de dezembro de 2021.

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

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 31 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

ELEONORA BAHR PESSÔA
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 31/10/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO Nº 84/2022
Publicação Nº 4278770

EXTRATO DO CONTRATO Nº 84/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: ADRIELE CRISTINE STAHELIN.
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
VIGÊNCIA: 31 de outubro de 2022 até 30 de outubro de 2023.
AMPARO LEGAL: Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002 e alterações.
CARGO PÚBLICO E FUNÇÃO: Professor I – Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais.
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS AULA/SEMANAIS.
SALÁRIO BASE: R$ 1.922,81 (um mil, novecentos e vinte e dois reais, oitenta e um centavos) mensais.

CAMPO ALEGRE/SC., 31 de outubro de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

http://www.leismunicipais.com.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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TERMO DE POSSE Nº 143/2022
Publicação Nº 4280797

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE POSSE Nº 143/2022

ADRIELE CRISTINE STAHELIN

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa 
Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse a Sra. ADRIELE CRISTINE STAHELIN, nomeada pelo Decreto Municipal nº 15.254 de 31 de 
outubro de 2022, ao Cargo Público de Professor I, na Função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, Nível 1 Sub-Nível P1 Refe-
rência A, Categoria Funcional ANS – Atividades de Nível Superior, Regime Especial Administrativo (Contrato Temporário), previsto no Inciso 
IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação.

A Servidora Pública Municipal Contratada ora empossada declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma 
o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições que constam do anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 
de março de 2012.

Em cumprimento as Alíneas dos incisos I, II, III do §2º do artigo 31, da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002, 
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Acumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de 
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa 
expedida pelo Poder Judiciário.

Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pela Senhora Prefeita Municipal e pela Servidora Pública Municipal Contratada 
empossada.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

ADRIELE CRISTINE STAHELIN
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Campos Novos

Prefeitura

AVISO DE CREDENCIAMENTO 07/2022 - SAÚDE
Publicação Nº 4278739

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3839B8D86B1460090E539ECCC638FB90F7A579C2
MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO N° 26/2022
CREDENCIAMENTO N° 07/2022 - SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Campos Novos/SC pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 
08.595.042/0001-24, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Vinicius Serena, no uso de suas atribuições torna público, 
que estarão abertas as inscrições para o processo de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE CON-
SULTAS MÉDICAS EM NEUROLOGIA, ATENDENDO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC, que será executado em conformidade com o que lhe cabe da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
CRONOGRAMA: PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
EVENTOS DATA
Divulgação do Edital de Credenciamento 31 de outubro de 2022
Início do credenciamento 16 de novembro de 2022
Vigência do Credenciamento até 31 de dezembro de 2022

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2022
Publicação Nº 4279669

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 474ABA04AE3C779C71461BA78FB64644F4FD280C
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2022

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE TORNO 
CNC, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.

2. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
2.1. Recebida a proposta e analisada, a empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.774.688/0051-14, com endereço na Av. JK, nº 326 - Nossa Senhora de Lourdes, Campos Novos - SC, 89620-000, foi selecionada para 
execução do objeto.
2.2. A empresa é um dos cincos maiores complexos de educação profissional do mundo e a maior da América Latina e reconhecido como 
modelo de educação profissional, pela qualidade dos serviços que promove e pela aposta em formatos educacionais diferenciados e inova-
dores, que capacitam profissionais em cursos presenciais e a distância, formando trabalhadores aptos a contribuir para o desenvolvimento 
da indústria. Assim, a escolha pela empresa dá-se por ter apresentado a proposta vantajosa para a administração pública e apresentar toda 
a documentação necessária.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. Considerando que a indústria exige cada vez mais trabalhadores qualificados e atualizados para tendências tecnológicas, e o SENAI 
Santa Catarina oferece uma série de cursos profissionalizantes e programas educacionais que podem ser customizados conforme a neces-
sidade de cada empresa.
3.2. Considerando que além de trabalhar as competências técnicas e socioemocionais, fundamentais atualmente, os cursos do SENAI pos-
suem aulas práticas em laboratórios com estrutura similar a realidade da indústria, que viabilizam a vivência e experimentação da profissão 
durante a formação do aluno, garantindo que esteja apto a aplicar nos processos industriais.
3.3. Considerando o objetivo de desenvolver e estimular a inovação da indústria por meio da educação, consultoria, pesquisa aplicada e 
serviços técnicos e tecnológicos que são decisivos para a competitividade das empresas do Estado e do Brasil.
3.4. Justifica-se a presente contratação considerando a intenção da administração pública, também, é em capacitar jovens e trabalhadores 
do município, que desejam melhorar seu grau de escolaridade e qualificação profissional para ascensão profissional ou para inserção no 
mercado de trabalho ou desempregados que desejam ingressar novamente no mercado de trabalho.
3.5. O curso profissionalizante Operador de Torno CNC, com 08 vagas e carga horária de 48h, vem de encontro com a grande demanda de 
mão de obras especializada nas diversas indústrias metalúrgicas do município e promove o desenvolvimento para estes setores produtivos, 
afetados com o crescimento da produção de diversos produtos e equipamentos que são destinados ao mercado brasileiro e mundial.
3.6. Desta forma, a parceria com o poder público municipal camponovense, vem de encontro com esta necessidade de qualificação profis-
sional do público em geral.

4. DO CURSO OFERTADO
4.1. Os Cursos rápidos de iniciação, aperfeiçoamento e qualificação profissional são direcionados para a formação profissional em diversas 
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áreas de atuação
4.2. O curso ofertado será realizado em aulas 100% presenciais.
4.3. Os recursos que serão utilizados têm como objetivo garantir a integração entre os participantes, o acesso ao material didático e a 
realização de atividades pedagógicas individuais e coletivas, as quais estão diretamente relacionadas com as competências requeridas nas 
disciplinas deste curso.
4.4. DO CURSO:
4.4.1. OPERADOR DE TORNO CNC
4.4.1.1. Carga Horária: 48 (quarenta e oito) horas.
4.4.1.2. Número de vagas: 08 (oito).
4.4.1.3. Duração: Início e término a definir (em 2022)

5. DOS INVESTIMENTOS
5.1. Por todo o exposto, a administração pública, mediante subsídio financeiro para o custeio do curso, torna acessível aos trabalhadores 
que não possuam condições financeiras, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, propiciando aos trabalhadores o contato com as 
diversas áreas técnicas e o acesso ao mundo do trabalho;
5.2. O município pagará ao contratado, o valor de R$ 3.225,60 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) correspondente 
a 08 (oito) vagas do curso ofertado, conforme tabela de valor abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR TOTAL

01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE CURSO PROFISSIONALI-
ZANTE DE OPERADOR DE TORNO CNC – 08 (OITO) VAGAS 01 UNIDADE R$ 3.225,60

5.3.
Os alunos serão selecionados por meio de Chamamento Público, realizado posteriormente a este procedimento.

6. DO FUNDAMENTO LEGAL
6.1. Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações. Trata-se de certame 
realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 24, inciso XIII da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa 
de licitação:
[...]
Art. 24. 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-pro-
fissional e não tenha fins lucrativos;
[...]

6.2. Da análise do texto legal reproduzido depreende-se que os requisitos exigidos para a configuração dessa hipótese são os seguintes:
a) Que a contratada seja uma instituição brasileira sem finalidade lucrativa e detenha, na sua área de atuação, inquestionável reputação 
ético-profissional;
b) Que a instituição possua como finalidade precípua a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, ou, ainda, que seja dedicada 
à recuperação social do preso; e
c) Que o objeto da contratação esteja voltado a uma dessas atividades.
6.3. Levando-se em consideração o exposto acima, em tese pode-se entender que o SESI/SENAI poderia ser contratado por dispensa de 
licitação, com base no inciso supracitado, por ser uma instituição brasileira incumbida regimentalmente de ensino (uma interpretação mais 
abrangente abarca a educação profissional), bem como por atuar em pesquisa tecnológica, nos termos do artigo 1º de seu regimento 
interno, aprovado pelo Decreto n. 494/62 anteriormente citado, além de ser entidade sem fins lucrativos e de inquestionável reputação 
ético-profissional.
6.4. As contratações diretas fundamentadas no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93 já foram objeto de inúmeras considerações pelo 
Plenário do TCU. O entendimento reiterado é de que a contratação, com dispensa de licitação, de instituição sem fins lucrativos, com fulcro 
no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, 
a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada razoabilidade do preço cotado (Decisões Plenárias 881/97; 830/98; 
346/99; 30/2000; 150/2000; 1.067/2001; 1.101/2002 e Acórdãos Plenários 427/2002; 1.549/2003; 839/2004; 1.066/2004 e 1.934/2004).

7. DA VIGÊNCIA
7.1. O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura de contrato.
7.1.1. O prazo descrito poderá ter sua duração prorrogada por até 48 (quarenta e oito) meses, conforme inciso II do Art. 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Orgão Departamento de Indústria, Comércio e Turismo
Programa Indústria, Comércio e Turismo
Ação Implantação da Incubadora Tecnológica
Despesa 97 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000

Aparício Valério Borba Duarte
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Município de Campos Novos
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Canelinha

Prefeitura

PROCESSO DE LICITAÇÃO 132/PMC/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 085/PMC/2022 - S.R.P
Publicação Nº 4280869

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1C2162037338C6FB98238DC8B2EEDC817261C332
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO 132/PMC/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/PMC/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, atendendo a Lei nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE/ 026, de 17 de junho de 2013, de 
acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas neste Edital. DATA DE ABERTURA: 
11 de novembro de 2022, às 09h00. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro - Canelinha/SC, e no site www.portaldecompraspublicas.com.br e www.
canelinha.sc.gov.br. Canelinha/SC, 27 de outubro de 2022. Fernanda Dias Jacintho - Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

PROCESSO DE LICITAÇÃO 135/PMC/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/PMC/2022 – S.R.P
Publicação Nº 4281700

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 25F9F8AE27F1FFEB4B3895696125364FB900EDCB
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO 135/PMC/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/PMC/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto, o registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de 
livros, para as escolas e creches da rede municipal de Canelinha, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas 
no Edital. DATA DE ABERTURA: 21 de novembro de 2022, às 09h00. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à 
disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro - Canelinha/SC, e no site www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.canelinha.sc.gov.br. Canelinha/SC, 27 de outubro de 2022. Fernanda Dias Jacintho - Secretária de 
Educação, Cultura, Esporte e Juventude

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 124/PMC/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 
081/PMC/2022 - S.R.P

Publicação Nº 4280925

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo de Licitação 124/PMC/2022
Pregão Presencial 081/PMC/2022 – Sistema de Registro de Preços

OBJETO: O presente Pregão Presencial tem por objeto, o registro de preços para contratação de horas de serviços mecânicos para máquinas 
e tratores, com o fornecimento de peças conforme a necessidade, para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria 
de Transportes e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com especificações, quantitativos e condições 
estabelecidas nos anexos e nas condições previstas no Edital.
CONTRATADA: CONSERTEK MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
VALOR: R$ 299.000,00 (Duzentos e vinte e nove mil reais).

Canelinha, 28 de outubro de 2022

Silvio Reis
Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.canelinha.sc.gov.br
http://www.canelinha.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.canelinha.sc.gov.br
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 125/PMC/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 
082/PMC/2022 - S.R.P

Publicação Nº 4280938

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo de Licitação 125/PMC/2022
Pregão Presencial 082/PMC/2022 – Sistema de Registro de Preços

OBJETO: O presente Pregão Presencial tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição futura de ferramentas e materiais de 
proteção individual para a manutenção das atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas no Edital.
CONTRATADA: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PONTO DE TUDO LTDA
VALOR: R$ 46.951,50 (Quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).
CONTRATADA: WFL COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
VALOR: R$ 24.469,60 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

Canelinha, 28 de outubro de 2022

Silvio Reis
Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
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Capinzal

simae - serviço intermuniCiPal de Água e esgoto de CaPinzal

PORTARIA Nº 68/2022/SIMAE-CAO
Publicação Nº 4279489

PORTARIA Nº 068/2022/SIMAE-CAO, de 31 de outubro de 2022.

Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio, para procedimentos referentes à realização de licitação na modalidade pregão no SIMAE, na forma 
que especifica. O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições e de 
conformidade com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Federais n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e n° 5.504, de 05 
de agosto de 2005 e Decreto Municipal n° 004, de 06 de janeiro de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado para exercer a função de Pregoeiro, na realização de pregões no Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, autarquia 
dos municípios de Capinzal e Ouro/SC, para aquisição de bens e serviços comuns, o servidor Edilson dos Santos Vilarino, portador do RG n° 
7.935.131 e inscrito no CPF sob o n° 017.459.929-36.
Art. 2° Ficam nomeados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão, os servidores: Natália 
Zimmermann Boaretto, portadora do RG n° 11/R 5.212.220 e inscrita no CPF sob o n° 065.416.489-48; e Jakson Isganzela, portador do 
RG n° 11/C-3.305.887 e inscrito no CPF sob o n° 016.392.069-90; Bruno Vitor Etges, portador do RG nº 5.506.751 e inscrito no CPF sob o 
nº 100.377.289-70.
Art. 3° O Pregoeiro fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou 
da documentação apresentada, outros servidores da Autarquia, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.
Art. 4° Atribui ainda poderes ao Pregoeiro para expedir e assinar editais convocatórios e demais documentos necessários a realização dos 
Processos Licitatórios na Modalidade Pregão.
Art. 5º O mandato do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio aqui nomeados será até 31 de outubro de 2023.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor da data de sua assinatura, revogando-se as disposições da Portaria nº 068/2021/SIMAE-CAO, de 29 de 
outubro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

DIONÍSIO ALZIR ROSSET
Diretor Geral Substituto

PORTARIA Nº 69/2022/SIMAE-CAO
Publicação Nº 4279491

PORTARIA Nº 069/2022/SIMAE-CAO, de 31 de outubro de 2022.
Designa servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação do SIMAE, na forma que especifica. O DIRETOR DO SERVIÇO 
INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de Lei,

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações publicadas no Diário Oficial da União, que passará a ter a seguinte composição:

Presidente: Andréia Tussi;
Vogal: Natália Zimmermann Boaretto;
Vogal: Bruno Vitor Etges;
Suplente: Jakson Isganzela.

Atribui, ainda, poderes ao Presidente para expedir e assinar editais convocatórios e demais documentos necessários à realização dos pro-
cessos licitatórios.

Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, com vigência de 01 de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2023, revogando-se 
as disposições da Portaria nº 069/2021/SIMAE-CAO, de 29 de outubro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

DIONÍSIO ALZIR ROSSET
Diretor Geral Substituto
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Catanduvas

Prefeitura

ATA PMC RP Nº 0135/2022
Publicação Nº 4281704

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0135/2022 PMC

O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC, torna pública a Ata de Registro de Preços nº 0135/2022, relativa ao Pregão Presencial n° 0067/2022 
- PMC - contendo os preços registrados pela empresa abaixo:
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle integrado de 
praga urbanas, englobando dedetização, desratização e limpeza de caixas d’água, incluindo o material e o serviço, conforme a necessidade 
das unidades administrativas do Município de Catanduvas - SC.

Fornecedor: VANDERLEI PORTELLA
CNPJ: 27.335.218/0001-53
Valor: R$6.291,00 (seis mil duzentos e noventa e um reias)
Vigência: 31/10/2022 a 31/10/2023.

A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Catanduvas – SC.

Catanduvas - SC, 31 de outubro de 2022.

Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal

CONTRATO PMC Nº 0089/2022
Publicação Nº 4281703

EXTRATO DE CONTRATO PMC Nº 0089/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0068/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC
CONTRATADA: R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA - CNPJ: 38.368.062/0001-23

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de pintura interna da Delegacia de Polícia da Comarca de Catan-
duvas – SC, incluindo materiais e mão de obra, conforme detalhado no termo de referência.

Vigência do Contrato: 31/10/2022 a 31/12/2022.

Valor Contratual: R$7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais)

Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição

20.001.06.181.0009.2022.3.3..90 111 103/2022 Manutenção da Segurança Pública – 
C.T. Polícia Civil

Catanduvas – SC, 31 de outubro de 2022.

Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 255

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0054/2021
Publicação Nº 4281696

 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0054/2021 
 

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.), DRENAGEM, 
SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DA PÁTRIA, 
BAIRRO REGINA, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CATANDUVAS/SC E A EMPRESA SETEP 
CONSTRUÇÕES S.A., PROCESSO LICITATÓRIO N° 0077/2021 – 
TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ-MF sob o n° 82.939.414/0001-45, sito a Rua Felipe Schmidt, 1435 – Centro, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, portador do RG nº 360.622 
SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 195.397.549-68, doravante denominada CONTRATANTE. 
 
CONTRATANTE: SETEP CONSTRUÇÕES S.A., com sede na Rua Francisco Martinhago, n° 258, 
Bairro Mina do Mato, no município de Criciúma - SC, CEP: 88.810-500 inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
83.665.141/0001-50, neste ato representado pelo seu Diretor Comercial, Sr. José Carlos de Souza, 
portador do RG nº 537.723-4 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 376.562.959-68, doravante 
denominada CONTRATADA. 
 
Reportam-se ao contrato firmado entre as partes em 16 de novembro 2021. 

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela Contratada; 
CONSIDERANDO o extenso período de chuvas nos meses de agosto e setembro; 
CONSIDERANDO restar apenas os serviços de sinalização (pintura viária), que não pode ser 
executado em períodos de grande umidade, pois prejudica a qualidade e a vida útil da sinalização; 
CONSIDERANDO que a contratada está de forma regular perante as suas obrigações com a 
Legislação Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (em anexo). 
 
RESOLVEM: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Prorrogar o prazo do contrato supracitado em 30 (trinta) dias, com novo 
prazo iniciando em 30 de outubro de 2022 e findando em 29 de novembro de 2022; 
CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.  
 
FUNDAMENTO JURÍDICO – O presente aditivo Contratual tem amparo no art. 57, § 1°, II da Lei n° 
8.666 de 21 de julho de 1993.  

E, por estarem justas e contratadas, ambas as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que de tudo conhecimento tiveram.  
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Catanduvas, 28 de outubro de 2022.    

 

 

_____________________________ 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
SETEP CONSTRUÇÕES S.A. 

       CONTRATADA 

_____________________________ 

         DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL DE CATANDUVAS 

CONTRATANTE 
 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

 

Nome: 

CPF 

 

Nome: 

CPF  

DORIVAL 
RIBEIRO DOS 
SANTOS:195397
54968

Assinado de forma 
digital por DORIVAL 
RIBEIRO DOS 
SANTOS:19539754968 
Dados: 2022.10.28 
11:21:08 -03'00'
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Chapecó

Prefeitura

DECRETO 43.717
Publicação Nº 4281234

 DECRETO Nº. 43.717, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

Altera o Decreto nº 43.712, de 26 de outubro de 2022, que define valor de Subsídio Tarifário do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros no Município de Chapecó e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó,

DECRETA:

Art. 1º O Art. 1º do Decreto nº 43.712, de 26 de outubro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ........................................................................................................... 
[...]
§ 4º Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes das contas específicas que foram criadas para receber as transferências 
e gerir os recursos, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, poderão ser repassados à conces-
sionária para serem utilizadas no objeto pactuado.”

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de outubro de 2022.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

JULGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PORTARIA N.º 12.718, DE 23 DE AGOSTO DE 2022
Publicação Nº 4281135

Processo Administrativo Disciplinar
Portaria n.º 12.718, de 23 de agosto de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar denúncia em que supostamente deixou de exercer com zelo e dedi-
cação as atribuições do cargo; deixou de ser leal às instituições a que servir; deixou de observar as normas legais e regulamentares; deixou 
de manter conduta compatível com a moralidade administrativa; deixou de ser assíduo e pontual ao serviço; de opor resistência injustificada 
ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em de-
trimento da dignidade da função pública; de participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; de proceder de forma desidiosa; de exercer quaisquer atividades que 
sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; de cometer improbidade administrativa; conforme 
MEMORANDO 1DOC n. 46.519/2022, Ofício SEDUC n. 161/2022, da Secretaria de Educação e demais documentos.

JULGAMENTO

Estando os autos do Processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 12.718, de 23 de agosto de 2022, para julgamento final, 
passo à apreciação:

Analisando o conjunto probatório trazido nestes autos, resta a esta Autoridade, nos termos do Art. 74, da Lei Complementar nº 617/2018, 
ACATAR o Relatório Final da Comissão Sindicante e o Parecer nº 1608/2022, da Procuradoria Geral do Município, e, a fim de evitar tautolo-
gia, os adotar como razão de decidir, para DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do Processo de Sindicância, nos termos do art. 35, § 3º, I, da 
Lei Complementar 617, de 26 de março 2018.

Publique-se. Cumpra-se.

Chapecó, SC, 28 de outubro de 2022.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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JULGAMENTO - PROCESSO DE SINDICÂNCIA PORTARIA N.º 12.461, DE 31 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 4281227

Processo de Sindicância
Portaria n.º 12.461, de 31 de maio de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Processo de sindicância, em face dos servidora pública municipal, matrícula funcional n. 63786, Agente de Combate às Ende-
mias, lotada na Secretaria de Saúde, para apurar denúncia em que supostamente deixou de exercer com zelo e dedicação as atribuições 
do cargo; deixou de ser leal às instituições a que servir; deixou de observar as normas legais e regulamentares; deixou de cumprir as 
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; deixou de manter conduta compatível com a moralidade administrativa; deixou 
de ser assíduo e pontual ao serviço; além de ausentar-se se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; de 
opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; de proceder de forma desidiosa; conforme 
Memorando 1Doc n. 27.086/2022, Ofício VIG.S/VIG. AMB./Nº 04/2022, cópia de atas, cópia dos cartões ponto, memorandos de desconto 
de horas, declarações de comparecimento, cópia da planilha do Plano e Realizado Mensal de Trabalho (nº de visitas – PNCD), e demais 
documentos.

JULGAMENTO

Estando os autos do Processo de sindicância instaurado pela Portaria nº 12.461, de 31 de maio de 2022, para julgamento final, passo à 
apreciação:

Analisando o conjunto probatório trazido nestes autos, resta a esta Autoridade acolher o Relatório Final da Comissão Sindicante e o Parecer 
nº 1537/2022 da Procuradoria Geral do Município, e, a fim de evitar tautologia, os adotar como razão de decidir, para APLICAR a penalidade 
de SUSPENSÃO de 15 (quinze) dias a servidora Fernanda Machado, matrícula 63786, tendo em vista ter infringido o disposto nos incisos 
I, II, III, IX e X do art. 3º, c/c os incisos I, IV e XV do art. 4º, ambos da Lei Complementar 617/2018 e DETERMINAR a substituição da 
penalidade de suspensão de 15 (quinze) dias por multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, nos 
termos do artigo 19, §2° da Lei Complementar 617/2018.

Publique-se. Cumpra-se.

Chapecó, SC, 28 de outubro de 2022.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

JULGAMENTO - PROCESSO DE SINDICÂNCIA: PORTARIA N.º 12.658, DE 25 DE JULHO DE 2022
Publicação Nº 4281193

Processo de Sindicância:
Portaria n.º 12.658, de 25 de julho de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de processo de sindicância instaurado para apurar denúncia de que servidor supostamente deixou de exercer com zelo e dedicação 
as atribuições do cargo; deixou de ser leal às instituições a que servir; deixou de observar as normas legais e regulamentares; deixou de 
manter conduta compatível com a moralidade administrativa; deixou de tratar com urbanidade os colegas de trabalho e o público em geral, 
tanto no próprio local de trabalho como nos demais setores; de promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 
de proceder de forma desidiosa; de constranger alguém como o intuito de obter vantagem de qualquer natureza, prevalecendo-se o agente 
da sua condição de servidor público ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função; de cometer incontinência pública 
ou conduta escandalosa, na repartição; conforme Ofício SEDUC 148/2022, cópia de atas, cópia do Boletim de Ocorrência n. 0454182/2022-
BO-00613.2022.0008013, cópia de conversa no WhatsApp e demais documentos

JULGAMENTO

Estando os autos do Processo de Sindicância instaurado pela Portaria nº 12.658, de 25 de julho de 2022, para julgamento final, passo à 
apreciação:

Analisando o conjunto probatório trazido nestes autos, resta a esta Autoridade, nos termos do art. 74, da Lei Complementar n. 617, de 26 
de março de 2018, ACATAR o Relatório Final da Comissão Sindicante e o Parecer nº 1689/2022 da Procuradoria Geral do Município e os apli-
car como razão de decidir, para determinar a ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face do Sindicado, matrícula 
88106, tendo em vista que há fortes indícios das infrações disciplinares previstas nos incisos II, III, IX e XI do art. 3º, c/c os incisos V do 
art. 4°, c/c o inciso V, do art. 21, ambos da Lei Complementar n. 617, de 26 de março de 2018, bem como para DETERMINAR a remessa de 
cópia integral do presente procedimento ao Ministério Público, nos exatos termos da recomendação da comissão sindicante.

Publique-se. Cumpra-se.
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Chapecó, SC, 28 de outubro de 2022.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

JULGAMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PROCESSO DE SINDICÂNCIA: PORTARIA N.º 12.123, DE 24 
DE FEVEREIRO DE 2022

Publicação Nº 4281152

Processo de sindicância:
Portaria n.º 12.123, de 24 de fevereiro de 2022.

JULGAMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de processo de sindicância instaurado para apurar denúncia em que supostamente deixou de exercer com zelo e dedicação as 
atribuições do cargo; deixou de ser leal às instituições a que servir; deixou de observar as normas legais e regulamentares; deixou de cum-
prir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; deixou de manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
deixou de tratar com urbanidade os colegas de trabalho e o público em geral, tanto no próprio local de trabalho como nos demais setores; 
de opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; de proceder de forma desidiosa; falsificar 
ou alterar, no todo ou em parte, documento público em âmbito funcional; de cometer improbidade administrativa; conforme disposto na Lei 
Complementar Municipal n. 617/2018; incontinência de conduta ou mau procedimento; desídia no desempenho das respectivas funções; 
ato de indisciplina ou de insubordinação; conforme disposto no art. 482 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; considerando o OFÍCIO 
GGP/SESAU 089/2021, MEMO ACS N. 05/2021, prints de conversas no WhatsApp, cópia de ata, formulário de avaliação de desempenho 
individual do Agente Comunitário de Sáude e demais documentos

JULGAMENTO:

Estando os autos do Processo de sindicância instaurado pela Portaria nº 12.123, de 24 de fevereiro de 2022, para julgamento de pedido de 
RECONSIDERAÇÃO, passo à apreciação:

Analisando o conjunto probatório trazido nestes autos, resta a esta Autoridade, nos termos do Art. 74 c/c Art. 91, ambos da Lei Complemen-
tar n. 617/2018, ACATAR a resposta do pedido de reconsideração da Comissão sindicante e o Parecer nº 1705/2022 da Procuradoria Geral 
do Município, e, a fim de evitar tautologia, os adotar como razão de decidir, para RECEBER O RECURSO e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, 
ante a inocorrência de qualquer fato novo a macular a decisão, mantendo-se incólume a decisão proferida.

Publique-se. Cumpra-se.

Chapecó, SC, 28 de outubro de 2022.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.925
Publicação Nº 4281231

PORTARIA Nº. 12.925, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

Prorroga Portaria Municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece a Lei Complementar n°. 617, de 26 de março de 2018, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 81.755/2022.
RESOLVE :

I – Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 03 de setembro de 2022, a Portaria n. 12.180, de 15 de março de 2022, que cons-
tituiu o Processo de Sindicância, em face do servidor público municipal, matrícula funcional n. 39009, ocupante do cargo de Médico, lotado 
na Secretaria de Saúde, para apurar denúncia em que supostamente deixou de ser leal às instituições a que servir; deixou de observar as 
normas legais e regulamentares; deixou de manter conduta compatível com a moralidade administrativa; deixou de tratar com urbanidade 
os colegas de trabalho e o público em geral, tanto no próprio local de trabalho como nos demais setores; de promover manifestação de 
apreço ou desapreço no recinto da repartição; de constranger alguém com o intuito de obter vantagem de qualquer natureza, prevale-
cendo-se o agente da sua condição de servidor público ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função; de cometer 
improbidade administrativa; de cometer incontinência pública ou conduta escandalosa, na repartição; de cometer ofensa física, em serviço, 
a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; conforme Memorando 1Doc n. 10.860/2022, cópia do Relatório 
de Atendimento de Saúde – Enfermagem.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de outubro de 2022.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.926
Publicação Nº 4281232

PORTARIA Nº. 12.926, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

Prorroga Portaria Municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece a Lei Complementar n°. 617, de 26 de março de 2018, e
CONSIDERANDO o Memorando n° 81.759/2022.
RESOLVE :

I – Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 03 de outubro de 2022, a Portaria n. 12.180, de 15 de março de 2022, que constituiu 
o Processo de Sindicância, em face do servidor público municipal, matrícula funcional n. 39009, ocupante do cargo de Médico, lotado na 
Secretaria de Saúde, para apurar denúncia em que supostamente deixou de ser leal às instituições a que servir; deixou de observar as nor-
mas legais e regulamentares; deixou de manter conduta compatível com a moralidade administrativa; deixou de tratar com urbanidade os 
colegas de trabalho e o público em geral, tanto no próprio local de trabalho como nos demais setores; de promover manifestação de apreço 
ou desapreço no recinto da repartição; de constranger alguém com o intuito de obter vantagem de qualquer natureza, prevalecendo-se o 
agente da sua condição de servidor público ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função; de cometer improbidade 
administrativa; de cometer incontinência pública ou conduta escandalosa, na repartição; de cometer ofensa física, em serviço, a servidor ou 
a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; conforme Memorando 1Doc n. 10.860/2022, cópia do Relatório de Atendimento 
de Saúde – Enfermagem.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 28 de outubro de 2022.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.927
Publicação Nº 4281233

PORTARIA Nº 12.927, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

Constitui e nomeia Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do processo seletivo para contratação de instrutores para o Programa Arte 
Cidadã, Escola de Artes e Orquestra Sinfônica para o ano de 2023.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 81.815/2022.
RESOLVE :

I – Constituir e nomear Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do processo seletivo para contratação de instrutores para o Programa 
Arte Cidadã, Escola de Artes e Orquestra Sinfônica para o ano de 2023, para fins de fiscalização do objeto contratual.

II - A Comissão será composta pelos seguintes membros:
a) Roselaine Barboza Vinhas – Coordenadora;
b) Rúbia Maria Marchioro – Membro;
c) Gustavo Pereira Malfatti – Membro;
d) Grasieli Canelles Bernardi – Membro;
e) Morgana Pilatti – Membro;
f) Raíssa Camila Cassaro – Membro;
g) Silvânia Otto – Membro.

III - Será atribuição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização a realização de todos os atos necessários sobre a execução do Pro-
cesso Seletivo Nº 003/2022 da Fundação Cultural de Chapecó.

IV - Aplicam-se aos membros desta comissão e seus parentes consanguíneos ou por afinidade os motivos de suspeição e de impedimento 
para a participação no processo seletivo.

Parágrafo primeiro. Constituem motivo de suspeição ou impedimento:
a) a existência de candidatos funcionalmente vinculados a comissão do processo seletivo ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida;
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b) não poderão participar do processo seletivo, os membros da comissão deste certame e os profissionais responsáveis pela elaboração das 
provas objetivas, assim como seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Parágrafo segundo. Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser comunicados ao Coordenador desta Comissão, por escrito, até 
03 (três) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 29 de outubro de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA SEDUC 515/2022
Publicação Nº 4280860

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SEDUC 515/2022

Constitui e Nomeia Comissão responsável pelo Processo Seletivo Simplificado Indígenas 2023.

A Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no Processo Seletivo Simplificado Indígenas 
2023,

RESOLVE:
Art. 1º - Constituir Comissão responsável pelo Processo Seletivo Simplificado Indígenas 2023, destinado ao preenchimento de vagas em 
caráter temporário para atuação na Educação Indígena da Rede Municipal no ano letivo de 2023, com a incumbência de operacionalizar e 
coordenar os atos pertinentes ao referido certame.

Art. 2º - Nomear, para compor a Comissão de Processo Seletivo Simplificado, os seguintes servidores públicos municipais:

a) MARLA IVANA MEINEN SCHARDONG - Coordenadora
b) REGINA FÁTIMA LUNELLI – Membro
c) MARCELO FRANK DALL PIVA – Membro

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com afixação no mural da Secretaria de Educação do Município.

Chapecó (SC), 27 de outubro de 2022.
Astrit Maria Savaris Tozzo
Secretária de Educação

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM 021 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4280851

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CHAPECÓ/SC - CMDCA

Resolução Ad Referendum 021 de 27 de outubro de 2022
Dispõe sobre a autorização de compra de camisetas através do Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – FIA.

A Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, consoante aos termos da Lei Municipal nº 6. 
296, de 19 de julho de 2012, após reunião realizada no dia 27/10/2022 da Comissão formada para a realização da Conferência Municipal 
dos direitos da Criança e do Adolescente que será realizada no dia 23 de novembro de 2022,

Resolve:

Art. 1º Aprovar a compra de 50 (cinquenta) camisetas para campanha de participação e uso no dia da Conferência Municipal dos direitos 
da Criança e do Adolescente 2022.

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

Chapecó/SC, 27 de outubro de 2022.
Aline Fátima do Nascimento Magro
Presidente do CMDCA

Maico Bianchi
Vice-Presidente do CMDCA
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Manoel de Souza Brasil Neto  Michele Silva
1º secretário do CMDCA   2ª Secretária do CMDCA

LISTA DE PRESENÇA DA COMISSÃO ESPECIAL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2022

NOME: ASSINATURA:

Chapecó, 27 de outubro de 2022

RESOLUÇÃO Nº. 474, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281058

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DE CHAPECÓ – SC

RESOLUÇÃO Nº. 474, de 25 de outubro de 2022.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, através de sessão plenária realizada no dia 25 de outubro de 2022, na forma que 
faculta o artigo 8° em seu parágrafo 5º, combinada com o artigo 5°, incisos, I, III e V da Lei Municipal n° 4.093, de 16 de dezembro de 1999 
e Lei Municipal n° 5.763, de 26 de fevereiro de 2010, na análise do processo 426, sendo requerente a empresa SPF DO BRASIL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 00.981.411/0003-77 – filial, emite a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica autorizado o Município de Chapecó a conceder incentivos fiscais na forma que segue:

a) Isenção em 100% (cem por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, sobre área de terra rural, sita na localidade de Linha 
Serrinha, Distrito de Goio-En, com 106.000,00m², constante da matrícula imobiliária 141.005, respectivamente para os exercícios de 2023 
a 2031 a contar da emissão do Alvará de Habite-se;

a) Isenção das taxas do Alvará Sanitário em 100% (cem por cento) referente a edificação de empreendimento industrial com área constru-
ída de 13.361,90m², sobre área de terras rural com superfície de 106.000,00m², sita na localidade de Linha Serrinha, Distrito de Goio-En, 
neste Município de Chapecó, respectivamente para os exercícios de 2023 a 2031;

a) Isenção da Taxa do Alvará de Habite-se sobre a obra de edificação, com área construída de 13.361,90m², em 100% (cem por cento).

Art. 2° Os incentivos fiscais de isenção ora aprovados ficam condicionados ao cumprimento pela empresa beneficiada de forma cumulativa 
das seguintes obrigações:

a) Implantar unidade industrial com área construída de 13.361,90m² sobre área de terra rural, sita na localidade de Linha Serrinha, Distrito 
de Goio-En, com 106.000,00m², constante da matrícula imobiliária 141.005 de sua propriedade;

b) Gerar com a instalação do empreendimento sobre o imóvel que trata a letra “a”, 55 (cinquenta e cinco) novos postos de trabalho;

c) Comprovar até o dia 31 de janeiro de cada ano, na Secretaria de Governo, através da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, o integral 
cumprimento das disposições da presente Resolução e do Decreto que a homologou;

d) Comprovar em até 12 (doze) meses a contar da data do início das atividades no local, para a Diretoria de Desenvolvimento Econômico, 
os novos empregos gerados;

e) Prestar informações quanto aos incentivos fiscais aprovados, na forma exigida pelo Departamento de Tributação do Município de Chape-
có, segundo legislação tributária em vigor;

f) Informar a Diretoria de Desenvolvimento Econômico, no prazo de até 30 (trinta) dias da realização de qualquer ato societário “Alteração 
da Sociedade Beneficiária” durante o período de gozo dos incentivos fiscais ora aprovados.

Art. 3° O não cumprimento na forma cumulativa das disposições da presente Resolução e do Decreto que homologa os incentivos fiscais ora 
aprovados, implicará na revogação dos mesmos, podendo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante requerimento de 
justificação da empresa beneficiada, propor o realinhamento, readequando-os ou revogando-os definitivamente.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor nesta data, produzindo efeitos a partir da data da homologação do Decreto do Poder Executivo Mu-
nicipal.
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Sala de sessões, em 25 de outubro de 2022.

MÁRCIO DA PAIXÃO RODRIGUES
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 475, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281059

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DE CHAPECÓ – SC

RESOLUÇÃO Nº. 475, de 25 de outubro de 2022.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, através de sessão plenária realizada no dia 25 de outubro de 2022, na forma que 
faculta o artigo 8° em seu parágrafo 5º, combinada com o artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 4.093, de 16 de dezembro de 1999 e Lei 
Municipal n° 5.763, de 26 de fevereiro de 2010, na análise do processo 427, sendo requerente a empresa COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
ALFA inscrita no CNPJ sob o n° 83.305.235/0130-16, emite a seguinte Resolução:
Art. 1° Fica autorizado o Município de Chapecó a conceder incentivos fiscais na forma que segue:

a) Isenção parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, sobre área de terra rural, sita na localidade da Linha Tomazelli, Rodovia 
SC 283 – Km 3, com área de 521.452,61m², constante da matrícula imobiliária 137.848, respectivamente para os exercícios de 2023 a 2031.

Art. 2° A isenção de que trata o Art. 1°, alínea “a”, limita-se ao acréscimo de IPTU lançado no Espelho do Imóvel, cadastro 83.149, por 
decorrência da ampliação das edificações, que trata esta Resolução

Paragrafo único: A ampliação descrita nesta Resolução está vinculada ao disposto no Alvará de Habite-se n° 3.379/2022, considerando o 
decréscimo de área construída de 2.000,13m², por decorrência do Alvará de Demolição averbado na matrícula imobiliária 137.848 em nome 
da requerente.

Art. 3° Os incentivos fiscais de isenção ora aprovados ficam condicionados ao cumprimento pela empresa beneficiada de forma cumulativa 
das seguintes obrigações:

a) Ampliar seu empreendimento industrial com área construída de 9.847,45m², já existente, para mais 195.774,65 m², totalizando 
205.622,10 m²;

b) Gerar com a instalação do empreendimento sobre o imóvel que trata a letra o Art. 1°, alínea “a”, 101 (cento e um) novos postos de 
trabalho;

c) Comprovar até o dia 31 de janeiro de cada ano, na Secretaria de Governo, através da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, o integral 
cumprimento das disposições da presente Resolução e do Decreto que a homologou;

d) Comprovar em até 12 (doze) meses a contar da data do início das atividades no local, para a Diretoria de Desenvolvimento Econômico, 
os novos empregos gerados;

e) Prestar informações quanto aos incentivos fiscais aprovados, na forma exigida pelo Departamento de Tributação do Município de Chape-
có, segundo legislação tributária em vigor;

f) Informar a Diretoria de Desenvolvimento Econômico, no prazo de até 30 (trinta) dias da realização de qualquer ato societário “Alteração 
da Sociedade Beneficiária” durante o período de gozo dos incentivos fiscais ora aprovados.

Art. 4° O não cumprimento na forma cumulativa das disposições da presente Resolução e do Decreto que homologa os incentivos fiscais ora 
aprovados, implicará na revogação dos mesmos, podendo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante requerimento de 
justificação da empresa beneficiada, propor o realinhamento, readequando-os ou revogando-os definitivamente.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor nesta data, produzindo efeitos a partir da data da homologação do Decreto do Poder Executivo Mu-
nicipal.

Sala de sessões, em 25 de outubro de 2022.

MÁRCIO DA PAIXÃO RODRIGUES
Presidente
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Cocal do Sul

Prefeitura

DECRETO SAF/N. 679/22
Publicação Nº 4280951

DECRETO SAF/N. 679/22, de 28 de outubro de 2022.
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
O Prefeito Municipal de Cocal do Sul, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei n. 1.667, de 23 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais) para o exercício de 2022, com a seguinte discriminação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ÓRGÃO 16
Manutenção e Funcionamento do Convênio com o 
Corpo de Bombeiros 2.042

Elemento Descrição Valor
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00.5000 Aplicações Diretas 51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.00.5000 Aplicações Diretas 9.000,00

Total .................................................................................................................... R$ 60.000,00
Art. 2º A abertura de crédito adicional suplementar na Prefeitura de Cocal do Sul, se dá pelo superávit financeiro do ano de 2021, na fonte 
de recursos 00 – Recursos Ordinários para a aplicação no Convênio com o Corpo de Bombeiros, com recursos disponíveis em cc 12599-7 – 
Banco do Brasil – Agência 3072-4.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam as disposições em contrário.
Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 28 de outubro de 2022.

FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento

DECRETO SAF/N. 680/22
Publicação Nº 4280953

 DECRETO SAF/Nº. 680/22, de 28 de outubro de 2022.
FIXA O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições,

DECRETA:
Art. 1º O horário de expediente parte “operacional” da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural, a partir de 07 de 
novembro de 2022, é assim fixado:

Das 06:00 horas às 12:00 horas;

§ 1º Excetuam-se do cumprimento do disposto no caput deste artigo as atividades consideradas essenciais ao serviço público, tais como: 
manutenção e lubrificação, vigilância, administração, segurança do trabalho e limpeza interna.

§ 2º Os servidores poderão ser convocados para trabalhar no período vespertino, sendo considerado horas extras apenas o que exceder a 
8 horas trabalhadas diárias.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 28 de outubro de 2022.

FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
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JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa,
Fazendária e Planejamento

RESOLUÇÃO Nº. 003.22 CMDCA
Publicação Nº 4281713

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COCAL DO SUL / SC

RESOLUÇÃO Nº 003/2022
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cocal do Sul, de acordo com as atribuições legais, disposta na Lei Federal 
nº 8.069/90, na Lei Municipal nº 1.032/2010, no Decreto nº 204/15 recebeu alteração e indicação de novos membros, no estabelecido na 
Ata da Reunião ordinária ocorrida no dia 04 de outubro de 2022 do comitê gestor;

Considerando a deliberação favorável da plenária do dia 04 de outubro de 2022; RESOLVE:
Art. 1º Divulgar os representantes que irão compor o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
Segue nomeação dos membros:
- 03 representantes da política de saúde: Sinara Maria Crippa Milanez; Emanuele Cristina Girelli Ceccato e Sabrina José da Silva;
-02 representantes da política de educação: Carla Arns e Fabiane Tartari;
-03 representantes da política de assistência social: Luciane Gerônimo e Taynara Miranda, Abel Alves de Araújo Neto e Paula Zavarise Tomaz;
-04 representantes do CMDCA: Jordana de Souza Bortolotto de Fáveri, Rosiclei Prior Viola, Daniela Regina Ssyndrowski e Claudia Redivo 
Bonetti Furlan;
-02 representantes do Conselho Tutelar: Dalila Manoel Martins Cardoso e Josilane Ferreira Nagildo;
-01 representante da Procuradoria Geral: Lucas Pereira.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cocal do Sul, 04 de outubro de 2022.

Rosiclei Prior Viola
Presidente do CMDCA
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RESOLUÇÃO Nº. 004.22 CMDCA
Publicação Nº 4281717

RESOLUÇÃO Nº 004/2022
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DEFINE A COMIS-
SÃO ORGANIZADORA DE COCAL DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de COCAL DO SUL/SC (CMDCA), no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Lei 1032, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010 E SUAS ALTERAÇÕES, e.
Considerando a Resolução nº 223, 20 de outubro de 2021 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA que 
institui a Comissão Organizadora da XII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CNDCA e dá outras providências;
Considerando a Resolução CEDCA/SC nº 002/2022 e Ofício nº 32/2022 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
12 de abril de 2022 que informa a cerca do calendário das etapas da XII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
da outras providências;
Considerando a reunião ordinária, realizada na data de 24.08.2022.
Resolve:
Art. 1º Convocar a 7ª Conferência Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente de COCAL DO SUL/SC, com o tema: “Situação dos di-
reitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, 
ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.
Art. 2º A 7ª Conferência Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no dia 18 de novembro de 2022, no salão paroquial 
da Igreja Nossa Senhor da Natividade das 12h20 às 17h30.
Art. 3º A 7ª Conferência terá como base o documento orientador do Conselho Nacional dos Direitos da Criança da Criança e do Adolescente 
- CONANDA e orientações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/SC.

Art. 4º Instituir a Comissão para a organização da 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de 
analisar, definir e deliberar as diretrizes da Política Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 5º A Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, será composta por:
Rosiclei Prior Viola, Jordana de Souza Bortolotto de Fáveri, Lucas Pereira, Patricia de Lucca Baschirotto, João Geraldo Echeli e Danielle Regina 
Szyndrowski.

Art. 6º Cabe a Comissão Organizadora, as seguintes atribuições:

I - Subsidiar o plenário do CMDCA para deliberação quanto ao tema e cronograma da conferência;
II - Organizar e coordenar a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III - Elaborar documento orientador contendo as diretrizes para a realização da etapa da Conferência Municipal;
IV - Elaborar a proposta metodológica e a programação da Conferência;
V - Apoiar a construção da metodologia de sistematização das propostas proveniente da Conferência;
VI - Discutir e orientar a elaboração do documento base que subsidiará as discussões da etapa municipal da 7ª Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
IX - Dirimir as dúvidas e questionamentos a respeito da Conferência.

COCAL DO SUL 11 DE OUTUBRO DE 2022.
FERNANDO DE FÁVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

ROSICLEI PRIOR VIOLA
Presidente do CMDCA
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Concórdia

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 157/2022
Publicação Nº 4278302

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 157/2022

CHAMADA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018.

O Secretário Municipal de Administração deste Município, Sr. NEURI COMIN, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, pelo 
Decreto nº 82/2017, CONVOCA, obedecida rigorosamente a ordem final de classificação, o(s) candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público 
para o provimento de vaga no nível inicial de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Município de Concórdia abaixo relacionado(s):

Nº CPF Nome Cargo
104.991.599- 26 RAYSSA SONTAG LAUX AGENTE ADMINISTRATIVO

O(s) candidato(s) acima relacionado(s) deverão, no prazo de 08 (oito) dias a contar da publicação deste, apresentar-se à Diretoria de Recur-
sos Humanos do Município de Concórdia, localizada no Centro Administrativo Municipal, 3º andar, Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia/
SC, munido(s) de documentos pessoais para manifestar o aceite da vaga, conforme o item número 15.7 do Edital 1/2018.

O não comparecimento na data prevista neste Edital implicará no reposicionamento para o final da lista de classificados, sendo chamado o 
candidato imediatamente seguinte, conforme item supracitado. O reposicionamento não garante o chamamento da vaga.

Concórdia, 27 de outubro de 2022.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 158/2022
Publicação Nº 4278305

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 158/2022

CHAMADA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2022.

O Secretário Municipal de Administração deste Município, Sr. NEURI COMIN, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, pelo 
Decreto nº 82/2017, CONVOCA, obedecida rigorosamente a ordem final de classificação, o(s) candidato(s) aprovado(s) no Processo Seletivo 
Público para o provimento de vaga temporária do Quadro de Pessoal do Município de Concórdia, abaixo relacionado(s):

Nº CPF Nome Cargo
578.228.162-68 SARA SIQUEIRA BEZERRA MÉDICO COMUNITÁRIO

419.282.348-95 JEAN MAYCON CHIOZINI CORREIA MÉDICO

373.277.630-15 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA PAVÃO MÉDICO

377.879.770-00 VERA MARCONDES MÉDICO

700.514.700-63 ALESSANDRA LEAL DA SILVA MÉDICO

O(s) candidato(s) acima relacionados deverão, no prazo de 08 (oito) dias a contar da publicação deste, apresentar-se à Diretoria de Recur-
sos Humanos do Município de Concórdia, localizada no Centro Administrativo Municipal, 3º andar, Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia/
SC, munido(s) de documentos pessoais, ou responder o e-mail enviado, para manifestar o aceite da vaga, conforme os itens 10.6 e 10.7 
do Edital de Processo Seletivo 3/2022.

O não comparecimento ou manifestação na data prevista neste Edital implicará na desclassificação automática e definitiva, sendo chamado 
o candidato imediatamente seguinte, conforme itens supracitados.

Concórdia, 27 de outubro de 2022.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração
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Coronel Freitas

Prefeitura

DECRETO Nº 9683/2022
Publicação Nº 4281250

 DECRETO Nº. 9.683 de 27 de Outubro de 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022, DO MUNICÍPIO DE CORO-
NEL FREITAS - SC PARA OS PROPONENTES VENCEDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, especialmente o disposto na Lei Nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93;

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 55/2022 – Pregão Pre-
sencial Nº. 35/2022, do Município de Coronel Freitas - SC, na sua exata ordem de classificação.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: a ELETRICA CAVALLI LTDA EPP, com o Lote Nº 1, itens Nºs: 1 a 22, 26, 29 a 36, 38, 
44, 47, 49 a 52, 54 a 56, 59 a 61, 64, 65, 67, 71, 72 e 74 no valor de R$ 672.800,00 (seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos reais);

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

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Outubro de 2022.
Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrado nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.

Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico

DECRETO Nº 9684/2022
Publicação Nº 4281251

DECRETO Nº. 9.684 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 76/2022, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Nº 16/2022, DO MUNICÍPIO PARA O PROPONENTE VENCEDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, especialmente o disposto na Lei nº 8.666/93;

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 76/2022 – Concorrência 
para Obras e Serviços de engenharia Nº. 16/2022, do Município, na sua exata ordem de classificação.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: TERRAMIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI, com o item Nº: 01 no valor de R$ 
148.842,31 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

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

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

Gabinete do Prefeito, 27 de outubro de 2022.

Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrada nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.

Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico
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DECRETO Nº 9685/2022
Publicação Nº 4281252

DECRETO Nº. 9.685 de 27 de Outubro de 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 89/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2022, DO MUNICÍPIO DE CORO-
NEL FREITAS - SC PARA OS PROPONENTES VENCEDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, especialmente o disposto na Lei Nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93;

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 89/2022 – Pregão Pre-
sencial Nº. 58/2022, do Município de Coronel Freitas - SC, na sua exata ordem de classificação.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: a KNAPP & CIA LTDA, com os itens Nºs: 1 e 2 no valor de R$ 280.000,00 (duzentos 
e oitenta mil reais);

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

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Outubro de 2022.

Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrado nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.

Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico

DECRETO Nº 9686/2022
Publicação Nº 4281255

 DECRETO Nº. 9.686 de 27 de Outubro de 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 83/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2022, DO MUNICÍPIO DE CORO-
NEL FREITAS - SC PARA OS PROPONENTES VENCEDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, especialmente o disposto na Lei Nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93;

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 83/2022 – Pregão Pre-
sencial Nº. 52/2022, do Município de Coronel Freitas - SC, na sua exata ordem de classificação.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: a DANIEL DA SILVA JUNIOR - CONFECÇÕES, com os itens Nºs: 18, 20, 22,23,25 e 
28 no valor de R$ 16.051,80 (dezesseis mil, cinquenta e um reais e oitenta centavos); J C PAPELARIA EIRELI, com os itens Nºs: 9, 10, 12, 
15, 16,17, 19, 24, 26 e 29, no valor de R$ 11.911,20 (onze mil, novecentos e onze reais e vinte centavos); JP EQUIPAMENTOS LTDA – ME, 
com os itens Nºs: 3, 5 a 8, 13, 14, 21 e 27, no valor de R$ 20.106,00 (vinte mil e cento e seis reais); M. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, com os itens Nºs: 1, 2, 4 e 11, no valor de R$ 8.018,40 (oito mil, dezoito reais e quarenta centavos).

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

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Outubro de 2022.

Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrado nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.

Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico
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DECRETO Nº 9687/2022
Publicação Nº 4281258

DECRETO Nº. 9.687 de 27 de Outubro de 2022.
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 87/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2022, DO MUNICÍPIO DE CORO-
NEL FREITAS - SC PARA OS PROPONENTES VENCEDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina Sr. Delir Cassaro, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, especialmente o disposto na Lei Nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93;

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de Licitação, no Processo De Licitação nº. 87/2022 – Pregão Pre-
sencial Nº. 56/2022, do Município de Coronel Freitas - SC, na sua exata ordem de classificação.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: a POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com o item Nº: 07 no 
valor de R$ 4.567,50 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos);

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

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

Gabinete do Prefeito, 27 de Outubro de 2022.

Delir Cassaro
Prefeito Municipal
Registrado nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo.

Carolina Rosalen Piva
Consultor Jurídico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022
Publicação Nº 4280970

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 809AB4BF275610F238B60B4E1873475948F5758A

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TCE 809AB4BF275610F238B60B4E1873475948F5758A
Edital Pregão Eletrônico Nº 61/2022.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESIS-
TÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD), NO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, conforme relação e especificações constantes no Anexo "A", deste Edital.”
Tipo: Menor Preço por item
Entrega das propostas: até às 08h30min do dia 18/11/2022.
Abertura das propostas: na sequência às 09h00min do dia 18/11/2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 
07h30min às 11h30min e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347 3400.
Coronel Freitas (SC) 28 de outubro de 2022.
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2022
Publicação Nº 4280939

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CFFF34E975D68CE04D4B7FA521385C167EE1F6E4

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TCE CFFF34E975D68CE04D4B7FA521385C167EE1F6E4
Edital Pregão Presencial Nº 62/2022.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA ATENDER O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉ-
TICO DA BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, conforme relação e especificações constantes no Anexo "D", deste Edital.
Tipo: Menor Preço por item
Entrega das propostas: até às 08h30min do dia 11/11/2022.
Abertura das propostas: na sequência às 08h30min do dia 11/11/2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 
07h30min às 11h30min e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347 3400.
Coronel Freitas (SC) 28 de outubro de 2022.
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2022
Publicação Nº 4280919

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 27EBAA12B5E286341465F39148733769DC84CE9C

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TCE 127EBAA12B5E286341465F39148733769DC84CE9C
Edital Pregão Presencial Nº 65/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ORNAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA - NATAL E LUZ 2022, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DA MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO. Conforme relação e especificações constantes no 
Anexo "D", deste edital. conforme relação e especificações constantes no Anexo "D", deste edital.
Tipo: Menor Preço por lote.
Entrega das propostas: até às 14h00min do dia 10/11/2022.
Abertura das propostas: na sequência às 14h00min do dia 10/11/2022.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 
07h30min às 11h30min e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347 3400.
Coronel Freitas (SC) 28 de outubro de 2022.
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal
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Corupá

Prefeitura

DECRETO Nº 2699/2022
Publicação Nº 4281139

 

                Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá –SC 
https://corupa.atende.net    e-mail: gabinete@corupa.sc.gov.br 

 

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009. 
 

“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA” 

DECRETO Nº 2699/2022 
    

  
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
     

 
LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº 2506/2021 de 06 de dezembro de 2021, 
     

DECRETA: 
  

 
   

Art. 1 - Fica o chefe dor Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais 
Suplementares até o limite do valor de R$ 67.302,54 (sessenta e sete mil, trezentos e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos) 
    

Código Classificação Valor 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
001 DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGEM  
0015.0451.0040.1003 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AREA URBANA  
01000000 Recursos Ordinários – Tesouro - Ex. Cor.  
3449000000000000000 
 

Aplicações diretas 
 

R$ 67.302,54 
115 Referência Dotação     
 

TOTAL R$ 67.302,54 
    

   

 
Art. 2 – Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos 

oriundos do provável excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso consignada no Orçamento do Município a 
saber: 
    

Código Classificação Valor 
01000000 Recursos Ordinários – Tesouro - Ex. Cor. R$ 67.302,54    
 

TOTAL R$ 67.302,54 
    

 
Art. 3 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

    

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 31 de outubro de 2022. 

    

 
LUIZ CARLOS TAMANINI 

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ 
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PORTARIA Nº 7.319/2022
Publicação Nº 4281132

PORTARIA Nº 7.319/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO 112/2022.

LUIZ CARLOS TAMANINI Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no 
que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1° e 2° da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência 
que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
0.1. Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do Contrato N°112/2022, a senhora CAMILA BURGER, matricula funcional nº 
15550-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Setor, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, cujo objeto consiste na 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM EXAMES TÉCNICOS LABORATORIAIS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC.

Art. 2° - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determi-
nando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for acompanhar o recebimento 
provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3° - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4° - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de tercei-
ros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá,
28 de outubro de 2022.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

FELIPE RAFAELLI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2022
Publicação Nº 4280895

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3E6C7E9A2FAF771F8138BAC7842B46EFBDA0513E

 

  
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
079/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 83.102.467/0001-70, com sede administrativa na Rua 
Francisco Mees, nº 1915, Bairro XV De Novembro, na 
Cidade de Corupá, CEP 89.278-000, estado de Santa 
Catarina. 
CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, 
inscrito no CNPJ sob o nº 03.620.927/0001-12, com 
estabelecimento na Rua Anélio Nicocelli, nº 1720, Bairro 
Figueirinha, Município de Guaramirim, Estado de Santa 
Catarina, CEP: 89.270-000. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Conforme disposto na Cláusula Segunda do Contrato nº 
079/2022, prorroga-se o prazo de execução pelo período 
de 6 (seis) meses, ou seja, de 01 de novembro de 2022 
até 01 de maio de 2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Conforme disposto cláusula Décima Quinta do Contrato 
nº 079/2022, prorroga-se o prazo de vigência de 01 de 
janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023, para que o 
mesmo esteja válido até a conclusão da obra e devido a 
prorrogação do prazo de execução. 
 
Data da Assinatura: 28/10/2022 
Data da Vigência: 01/01/2023 A 30/06/2022. 
 
LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Registrado com a chave: 
3E6C7E9A2FAF771F8138BAC7842B46EFBDA0513E 
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Cunha Porã

Prefeitura

DECRETO N° 152, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281471

DECRETO Nº 152, de 28 de outubro de 2022.
ALTERA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ NOMEADOS PELO 
DECRETO MUNICIPAL N° 098, DE 05 DE JULHO DE 2021.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em 
especial o Art. 96 VII, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO as disposições da Lei 2.883, de 22 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o Ofício N° 064/2022, recebido na data do dia 05 de outubro de 2022.
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a composição dos membros do Conselho Municipal do Idoso - CMI, nomeados pelo Art. 1º do decreto n° 098, de 05 
de julho de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º. Fica alterado a nomeação dos membros do Conselho Municipal do Idoso – CMI, a saber:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:

Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Toni Joel Dreissig
Suplente: Clóvis Wenzel

Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, sendo 01(um) deles necessariamente vinculado ao Esportes:
Titular: Tatiani Suéli Eberhard
Suplente: Marcio José Koch

Titular: Luciane de Oliveira Bueno
Suplente: Elisa Hubner Kuttner

Representante Secretaria de Assistência Social:
Titular: Ilaine Marceli Drescher Dross
Suplente: Marci Karina Weber

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Representantes dos usuários e/ou organizações de usuários que atendam o público idoso:
Titular: Erica Maria Jahnel
Suplente: Lucindo Welke

Titular: Afonso Emilio Winck
Suplente: Renate Kolln Hentges

Representantes de entidades e/ou organizações devidamente inscritas no CMID:
Titular: Jair Birck
Suplente: Andréia S. Birck

Titular: Adirce Becker
Suplente: Valderi Brito da Silva”

Art. 2º - As demais disposições contidas no Decreto nº 098, de 05 de Julho de 2021 permanecem inalteradas.

Art. 3º. Fica revogado o Decreto Nº 013, de 17 de janeiro de 2022.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 28 de outubro de 2022.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal
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Registrado e publicado em data supra,

LIANE PAGOTTO PASCUALOTTO
Secretária de Administração e Fazenda

PORTARIA N° 499, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281222

PORTARIANº 499, de 27 de Outubro de 2022.
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MUNICIPAL DJULIANO FRANCISCO KEMPFER.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 99 e parágrafos da Lei Complementar nº 002/90 de 18.09.90;

CONSIDERANDO o requerimento do interessado;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS, de 10 (Dez dias) a partir de 03 de Novembro de 2022 até 12 de Novembro de 2022 ao servidor Municipal, DJU-
LIANO FRANCISCO KEMPFER, Assistente Administrativo, matrícula N° 2207-1, referente ao período aquisitivo de 01.02.2020 a 30.11.2021.

Art. 2º - O servidor retornara as atividades na data do dia 07 de Novembro de 2022, pois já usufruiu do período aquisitivo de 08 dias con-
forme requerimentos solicitados.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 27 de Outubro de 2022.

LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra;

PORTARIA N° 500, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281416

 PORTARIANº 500, 28 de Outubro de 2022.
EXONERA CLEVERTON ANDRE HANEL DO CARGO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIALEIMPRENSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em 
especial nas Leis Complementares nº 001/90, 002/90, 077/20;

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, em 31 de Outubro de 2022, CLEVERTON ANDRE HANEL, do Cargo Comissionado de Assessor de Comunicação Social e 
Imprensa , com lotação no Gabinete do Prefeito.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de Outubro de 2022.

LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra;
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PORTARIA N° 501, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281419

 PORTARIANº 501, de 28 de Outubro de 2022.
NOMEIA CLEVERTON ANDRE HANEL PARA O CARGO DE DIRETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em 
especial nas Leis Complementares nº 001/90, 002/90, 077/20;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, em 01 de Novembro de 2022, CLEVERTON ANDRE HANEL, para o Cargo Comissionado de Diretor de Tecnologia em Infor-
mação, com lotação no Gabinete do Prefeito, com carga horaria integral, percebendo 8,00 PMV (pisos municipais de vencimento) constante 
nos Anexo III e IV da Lei Complementar nº 077/20.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita, 28 de Outubro de 2022.

LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra;
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EDITAL DE PUBLICIDADE DE( CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL) - Nº 45/2022
Publicação Nº 4280992

 

 
 
 

 

 

EDITAL DE PUBLICIDADE DE( CERTIDÃO DE CONFORMIDADE 
AMBIENTAL) - Nº 45/2022 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.967/2022 CONDER 

O município de Cunha Porã, CNPJ 83.021.147/0001-95, nos termos da 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, VIII), torna 
público que o município deferiu o pedido de concessão de (CERTIDÃO DE 
CONFORMIDADE AMBIENTAL - CCA) , com prazo de validade  até 14/10/2026, 
formulado pelo empreendedor, SADI DOMINGOS MARCOLIN, CPF 
430.968.249-91, para a atividade   – INSTALAÇÃO E PRODUÇÃO DE ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA NO SOLO,  que será exercida na Linha Incaré/Borevi,  
Cunha Porã-SC, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível 
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua 
Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as 
Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do 
CONSEMA/SC. 
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Flor do Sertão

Prefeitura

TERMO ADITIVO Nº. 005 DO CONTRATO Nº. 29/2022
Publicação Nº 4280897

TERMO ADITIVO Nº. 005
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 29/2022

O MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
01.566.621/0001-08 com sede na Avenida Flor do Sertão, 696, na cidade de Flor do Sertão – SC, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Sidnei José Willinghöfer, brasileiro, casado, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 
503.319.819-04 e portador da Cédula de Identidade n° 1.711.118 SSP/SC de ora em diante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 01.496.099/0001-27, com sede na Ave-
nida Progresso, nº. 653, na cidade de Caibi - SC, neste ato representada pelo Sr. Fabio Luiz Silveira, inscrito no CPF sob o n° 678.555.399-72 
e Cédula de Identidade nº. 2431110, doravante denominada CONTRATADA, resolvem realizar aditivo do contrato supra mencionado pelas 
clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato em 60 dias, pelo fato, de que a obra ainda não foi finalizada, 
conforme pedido de prazo apresentado pela empresa, referente ao processo Licitatório nº. 396/2022 Modalidade de Tomada de Preço nº. 
04/2022que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO Á ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DE FRONTEIRA DE FLOR DO SERTÃO/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As demais cláusulas do presente contrato permaneçam inalteradas.

E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem 
emendas ou rasuras, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Flor do Sertão – SC, aos 27 dias do mês de setembro de 2022.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER FABIO LUIZ SILVEIRA
CPF: 503.319.819-04 CPF: 678.555.399-72
CONTRATANTE CONTRATADA

DIOGO DE BEM PAULO ROBERTO BEGNINI
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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Garopaba

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE126/2022
Publicação Nº 4278220

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D6F64E6C1E1BBB1D3719277F8ED9876EA613A640

 

                ESTADO DE SANTA CATARINA

                MUNICÍPIO DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

PROCESSO Nº 189/2022

O  Municí	pio  de  Garopaba,  atrave	s  da  Prefeitura  Municipal  de
Garopaba, torna pu	 blico para conhecimento dos interessados, que
realizara	  LICITAÇA# O na modalidade PREGA# O  ELETRO& NICO,  sob
regime  de  execuça+o  indireta,  do  tipo  MENOR  PREÇO  GLOBAL
(REPRESENTADO  PELO  MAIOR  PERCENTUAL  DE  DESCONTO
“I2NDICE DE JULGAMENTO G”), atrave	s de sistema de registro de
preço  pretendendo  a  prestaça+o  de  serviços  de  manutença+o
preventiva  e  corretiva,  com  fornecimento  de  peças,  materiais,
acesso	 rios  e  ma+o  de obra,  para embarcaço+ es,  motor  de popa e
equipamentos marí	timos do Corpo de Bombeiros de Garopaba. As
propostas devera+o ser entregues por meio de sistema de compras
eletro7 nicas  no site  http://bllcompras.com ate	  as  14h00min do
dia  14/11/2022.  A  sessa+o  pu	 blica  sera	  realizada  a  partir  das
14h10min  do  dia  14/11/2022,  no  endereço  eletro7 nico
http://bllcompras.com 
O Edital encontra-se a disposiça+o dos interessados,  no endereço
acima  descrito,  ou  no  site  https://garopaba.atende.net,  onde
podera	  ser lido e/ou obtida co	 pia, inclusive dos seus anexos.

 Garopaba - SC, 27 de outubro de 2022.

Junior de Abreu Bento
Prefeito Municipal Garopaba

Praça Governador Ivo Silveira, nº 296, Centro, Garopaba/SC – CEP: 88.495-000 – Fone: (48) 3254-8154
https://garopaba.atende.net – CNPJ: 82.836.057/0001-90
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AVISO DE LICITAÇÃO TP048/2022
Publicação Nº 4279512

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 161450B4F02BDAA1A40F2698DB5B0EFA2971EE6A

 

                ESTADO DE SANTA CATARINA

                MUNICÍPIO DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2022

PROCESSO Nº 190/2022

O Municí	pio de Garopaba torna pu	 blico que realizara	  licitaça�o, na
modalidade  TOMADA  DE  PREÇO,  por  execuça�o  indireta  sob
regime de empreitada por preço global,  do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, consoante as disposiço� es contidas na Lei nº 8.666/93,
e  suas  alteraço� es  posteriores,  Lei  Complementar  nº  123/2006,
bem  como  demais  legislaço� es  pertinentes,  objetivando  a
Contrataça�o  de  empresa  para  execuça�o  de  Faixas  de
travessias elevada, em asfalto ou lajota sextavada nas ruas
do Municí	pio de Garopaba, com fornecimento de material e
ma�o-de-obra, conforme especificaço� es constantes do projeto
ba	 sico.
1.2.  As  obras  objeto desta  contrataça�o  sera�o  divididas  em
lotes conforme segue:
LOTE 01 – Faixa Elevada em Asfalto;
LOTE 02 – Faixa Elevada em Lajotas;
Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes
nº 01 DOCUMENTAÇA< O e nº 02 PROPOSTA sera�o  recebidos no
Protocolo no setor de licitaço� es e compras da Prefeitura Municipal
de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº 296, Centro,
Garopaba/SC, ate	  as 14h00min do dia 16/11/2022. A sessa�o se
dara	  a  partir  das  14h10min  do  dia  16/11/2022  no  endereço
acima  especificado.  O  Edital  encontra-se  a  disposiça�o  dos
interessados,  no  Setor  de  Compras  e  Licitaço� es  da  Prefeitura
Municipal de Garopaba, no hora	 rio das 09h00min a@ s 18h00min,
ou no endereço eletroA nico https://garopaba.atende.net.

 

Garopaba - SC, 27 de outubro de 2022.

Ju	 nior de Abreu Bento
Prefeito Municipal de Garopaba

Praça Governador Ivo Silveira, nº 296, Centro, Garopaba/SC – CEP: 88.495-000 – Fone: (48) 3254-8154
https://garopaba.atende.net – CNPJ: 82.836.057/0001-90
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AVISO DE LICITAÇÃO TP049/2022
Publicação Nº 4279528

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E8DB3FF0EF2FE089DD3564AD3CCA38CCA5B25295

 

                ESTADO DE SANTA CATARINA

                MUNICÍPIO DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO TP049/2022

PROCESSO Nº 191/2022

O Municí	pio de Garopaba torna pu	 blico que realizara	  licitaça�o, na
modalidade  TOMADA  DE  PREÇO,  por  execuça�o  indireta  sob
regime  de  empreitada  por  unita	 rio,  do  tipo  MENOR  PREÇO
GLOBAL, consoante as disposiço� es contidas na Lei nº 8.666/93, e
suas alteraço� es posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, bem
como demais legislaço� es pertinentes, objetivando a  Contrataça�o
de  empresa  para  execuça�o  de  obra  de  drenagem  e
pavimentaça�o em lajotas de trecho da rua dr. Guido Pacifico,
no bairro Ferraz,  com fornecimento de material  e  ma�o  de
obra  conforme  projeto  ba	 sico. Os  documentos  referentes  ao
CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 01 DOCUMENTAÇA: O e nº
02 PROPOSTA sera�o recebidos no Protocolo no Setor de Licitaço� es
e  Compras  da  Prefeitura  Municipal  de  Garopaba,  sito  a  Praça
Governador  Ivo  Silveira,  nº  296,  Centro,  Garopaba/SC,  ate	  as
09h20min  do  dia  16/11/2022.  A  sessa�o  se  dara	  a  partir  das
09h30min do dia 16/11/2022 no endereço acima especificado. O
Edital  encontra-se  a  disposiça�o  dos  interessados,  no  Setor  de
Compras  e  Licitaço� es  da  Prefeitura  Municipal  de  Garopaba,  no
hora	 rio das 09h00min a= s 18h00min, ou no endereço eletro> nico
https://garopaba.atende.net.

 Garopaba - SC, 27 de outubro de 2022.

Júnior de Abreu Bento
Prefeito Municipal de Garopaba

Praça Governador Ivo Silveira, nº 296, Centro, Garopaba/SC – CEP: 88.495-000 – Fone: (48) 3254-8100
https://garopaba.atende.net– CNPJ: 82.836.057/0001-90
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Gaspar

Prefeitura

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2022
Publicação Nº 4281237

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0C86995016A1E5B120D7E3AD819B16BE128047F4
MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2022
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2022
OBJETO: Registro de Preços visando à locação mensal de Equipamentos de Informática destinados às Unidades de Ensino da Rede Municipal 
de Gaspar/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia 11/11/2022, no Departamento de Compras, Rua São Pedro, n° 128, 2° 
Piso – Edifício Edson Elias Wieser, ao lado da sede da Prefeitura. ABERTURA a partir das 09h30min, do mesmo dia e local. Íntegra do Edital 
no site: www.gaspar.sc.gov.br.
Gaspar (SC), 28/10/2022.
EMERSON ANTUNES
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 111/2022

Publicação Nº 4280852

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
Da especificação do(s) vencedor(es):
Fornecedor CNPJ VALOR GLOBAL
CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA. CNPJ Nº 11.874.834/0001-42. R$ 1.163.095,20.

GASPAR LOCACÕES EIRELI. CNPJ Nº 27.721.121/0001-89. R$ 2.693.208,00.
NILSO TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ Nº 15.217.244/0001-06. R$ 2.778.102,40.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (CNPJ n° 83.102.244/0001-02).
Fundação Municipal de Esporte e Lazer (CNPJ Nº 05.322.930/0001-85).
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE - (CNPJ Nº 82.636.028/0001-84).
Gaspar/SC, 28 de outubro de 2022.
FRANCISCO SOLANO ANHAIA
Chefe de Gabinete
JORGE LUIZ PRUCINIO PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa
ANDRÉ PASQUAL WALTRICK
Secretário Municipal de Agricultura e Aquicultura
LUIS CARLOS SPENGLER FILHO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento Territorial
RONI JEAN MULLER
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer
CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
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MUNICÍPIO DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2021 
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO DO CONTRATO Nº 112/2021

Publicação Nº 4280850

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2021
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO
DO CONTRATO Nº 112/2021
Início da vigência: 23/09/2022. Vencimento: 22/09/2023. Objeto: O presente termo aditivo promove a supressão convencional de 1 (um 
veículo) do quantitativo previsto no item 03 deste Contrato, com fulcro no inciso II, do §2 do art. 65 da Lei 8.666/1993, devendo-se observar 
a seguinte TABELA REFERENCIAL:

Item Unidade de Medida /
Descrição

Quantidade de
Veículos /
Supressão

Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Marca / Modelo /
Ano do Veículo

3

MÊS
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANS-
PORTE DE PASSAGEIROS.
Versão Sedan, 4 portas laterais, 
capacidade para 5 lugares, motori-
zação 1.8 ou superior, cor branca/
prata, bicombustível (movidos a álcool/ 
gasolina), com ar-condicionado, direção 
hidráulica, trio elétrico, abs, air bag du-
plo e equipado com rádio automotivo. 
Modelos: Civic, Corolla, Jetta ou similar.

1 4.244,20 46.686,20 Toyota Corolla 2.0 Flex 
2019

Observação: o veículo objeto deste Termo de Supressão deverá ser entregue pelo fiscal do contrato ao fornecedor até o dia 31 de outubro de 2022.

Contratado: RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ nº 14.164.110/0001-01). Valor Total Suprimido: R$ 46.686,20 (quarenta e seis mil e 
seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).
Gaspar/SC, 24 de outubro de 2022.
EMERSON ANTUNES
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 7.655, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281098

PORTARIA Nº 7.655, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA MAICO GAVINHO MONTORIL PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 130/2022.

EMERSON ANTUNES, Secretário de Educação do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em 
observância ao disposto no Decreto nº 7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,

RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 09 de agosto de 2022, o servidor MAICO GAVINHO MONTORIL, inscrito no CPF sob o nº 689.976.632-91, 
ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para atuar como Fiscal do Contrato nº 130/2022, firmado entre o Município de Gaspar e a empresa 
SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS EIRELI.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 09 de agosto de 2022.

Gaspar, 27 de outubro de 2022.

EMERSON ANTUNES
Secretário Municipal de Educação
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Câmara muniCiPal

PESQUISA PÚBLICA DE PREÇOS PDL- 018/2022
Publicação Nº 4281473

PESQUISA PÚBLICA DE PREÇOS PDL- 018/2022 — CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CESSÃO DO USO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM PARA A LEGISLATURA DO ANO DE 2023, 
ATENDENDO A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Licitação dispensável na forma do artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/1993.
INTERESSADA: Câmara Municipal de Gaspar. CNPJ n° 83.543.546/0001-16.
OBJETO A contratação de pessoa física e/ou jurídica com o objetivo da prestação de serviço de cessão do uso do sistema de votação para 
as eleições do “Programa Vereador Mirim” para a legislatura do ano de 2023, que acontecerá no dia 28 de novembro de 2022, com início às 
8:00 horas e término às 16:00 horas do mesmo dia, contendo adequação de telas do sistema, alimentação de dados dos candidatos para o 
sistema, instalação do programa nos locais de votação utilizando deslocamento próprio, e suporte presencial durante todo o período no dia 
da votação e que acontecem em 13 (treze) escolas do município de Gaspar/SC.
PRAZO DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS: Será de 03 (três) dias úteis a partir dessa publicação no Diário Oficial dos Municípios, para os inte-
ressados em fazer o orçamento do referido objeto, entrar em contato através do e-mail: celio@camaragaspar.sc.gov.br.
Gabinete da Presidência, 28 de outubro de 2022.
Franciele Daiane Back
Presidente da Câmara Municipal de Gaspar

PESQUISA PÚBLICA DE PREÇOS PDL- 019/2022
Publicação Nº 4281475

PESQUISA PÚBLICA DE PREÇOS PDL- 019/2022 — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DE ARQUIVOS COLORIDOS PARA A 
DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM, ATENDENDO A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Licitação dispensável na forma do artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/1993.
INTERESSADA: Câmara Municipal de Gaspar. CNPJ n° 83.543.546/0001-16.
OBJETO Contratação de empresa para a aquisição de materiais de divulgação para as Eleições do Programa Vereador Mirim da Câmara 
Municipal de Vereadores de Gaspar/SC, para a Legislatura de 2023, que acontecerá no dia 28 de novembro de 2022, com início às 8:00 
horas e término às 16:00 horas do mesmo dia, sendo: 13 (treze) cartazes para a divulgação das eleições do Programa Vereador Mirim, tipo 
folders, no tamanho A3, com impressão colorida em papel couchê de 170g, 500 (quinhentos) cartões de aviso para as eleições do Programa 
Vereador Mirim, no tamanho de 21x10, com impressão colorida em papel couchê de 170g. Observações: após a cotação de preços, envia-
remos a empresa vencedora deste certame os arquivos para serem impressos e esses materiais de divulgação deveram ser entregues na 
sede desta Casa de Leis, no horário das 13:00 horas às 19:00 horas, até o dia 17/11/2022.
PRAZO DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS: Será de 03 (três) dias úteis a partir dessa publicação no Diário Oficial dos Municípios, para os inte-
ressados em fazer o orçamento dos referidos objetos, entrar em contato através do e-mail: celio@camaragaspar.sc.gov.br.
Gabinete da Presidência, 28 de outubro de 2022.
Franciele Daiane Back
Presidente da Câmara Municipal de Gaspar
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Governador Celso Ramos

Prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 111/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 4278492

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 88C6B2A66B1DB0136C8AC9BD6D0334679AE61B03
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 111/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNI-
CÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

MOTIVO: Retificação dos itens do Edital.

NOVA DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 11/11/2022 até 10h00min.

NOVA DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 11/11/2022 às 10h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no endereço: www.governadorcelsora-
mos.sc.gov.br, no link Transparências – Licitações e pesquisar pelo número do Edital em questão.

27 de Outubro de 2022.

ALCIDES PEREIRA
Secretário de Administração

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2022 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A EMPRESA TERRAPLEIN LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E 
OUTROS DE TRECHOS DA AVENIDA NÉZIO JOÃO M

Publicação Nº 4279841

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2022

4.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A EM-
PRESA TERRAPLEIN LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OUTROS DE TRECHOS DA AVENIDA NÉZIO JOÃO MIRANDA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC REFERENTE A RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 414/SEF DE 14/10/2021 
EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N. 111/2021, PROCESSO Nº 111/2021.

O Município de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Praça 06 de novembro, Centro – 01. 
CNPJ/MF Nº. 82.892.373/0001-89, daqui por diante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante Legal Sr. 
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa TERRAPLEIN LTDA, estabelecido a Rua JACOB SENS, 305 
SALA 01, AREIAS, SÃO JOSÉ/SC, CNPJ/MFNº. 21.591.994/0001-38, representada neste ato por HENRIQUE SONAGLI DE BARROS, CPF N. 
040.815.979-01, infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, acatar a solicitação da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, que tem por objeto a PRORROGAÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS, respeitando o estabelecido no art. 57, II da Lei nº. 
8666/93, e nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2022 PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de 13/09/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

2.1. DO PRAZO
Se faz necessário o aditivo de 60 dias solicitado pela empresa e autorizado pelo setor de planejamento, devido as dificuldades executivas 
relacionadas ao mau tempo e a necessidade de execução dos serviços previstos em aditivo de contrato e modificações projetuais aplicadas 
ao empreendimento.

http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/
http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/
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Tendo em vista o Art. 57 da Lei 8666/93, a duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
“II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;”

Segundo disposição legal, salientamos que o serviço a ser prorrogado trata-se de serviço que se caracteriza como contínuo para esta muni-
cipalidade já que sua interrupção causará prejuízos a Administração, neste sentido a doutrina do Marçal Justen Filho:
“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os 
serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro" (Comen-
tários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10ª ed. São Paulo: Dialética, 2004).”

Assim, é importante asseverar que os serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários à Administração, no desempenho 
de suas atribuições, neste sentido denota-se que o objeto a ser prorrogado é essencial para a manutenção e exercício da máquina pública, 
que utiliza diariamente os serviços inerentes ao presente objeto, tendo em vista que sua interrupção pode acarretar graves prejuízos à 
Administração e também por ser vantajosa a continuidade dos serviços.

2.2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Governador Celso Ramos/SC, 12 de setembro de 2022.

MARCOS HENRIQUE DA SILVA TERRAPLEIN LTDA
Prefeito Municipal Contratada

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2022 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A EMPRESA TERRAPLEIN LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E 
OUTROS DE TRECHOS DA AVENIDA NÉZIO JOÃO M

Publicação Nº 4279851

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2022

5.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, E A EM-
PRESA TERRAPLEIN LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OUTROS DE TRECHOS DA AVENIDA NÉZIO JOÃO MIRANDA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC REFERENTE A RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 414/SEF DE 14/10/2021 
EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N. 111/2021, PROCESSO Nº 111/2021.

O Município de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Praça 06 de novembro, Centro – 01. 
CNPJ/MF Nº. 82.892.373/0001-89, daqui por diante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante Legal Sr. 
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa TERRAPLEIN LTDA, estabelecido a Rua JACOB SENS, 305 
SALA 01, AREIAS, SÃO JOSÉ/SC, CNPJ/MFNº. 21.591.994/0001-38, representada neste ato por HENRIQUE SONAGLI DE BARROS, CPF N. 
040.815.979-01, infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, acatar a solicitação da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, que tem por objeto SUPRIMIR/ACRESCENTAR O CONTRATO ORIGINAL, respeitando o estabelecido no art. 65, da Lei 
n.º 8666/93, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto SUPRIMIR e ACRESCENTAR o contrato original modificando as quantidades inicialmente licitadas, 
conforme Planilha de Readequação (em anexo) solicitada e autorizada pelo Setor de Planejamento do mesmo.
Conforme consta na Planilha de readequação deverá ser suprimido o valor de R$: 152.435,04 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos 
e trinta e cinco reais com quatro centavos) e acrescido o valor de R$: 394.617,38 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e dezessete 
reais com trinta e oito centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

2.1. Foi realizado levantamento deflectométrico ao longo do TRECHO 01 e foram identificados locais com elevados resultados de deflexão, 
conforme laudo anexo.

Nestes locais será necessário a remoção do material deficiente do subleito e a substituição por material de reforço camada de Rachão e 
posterior a execução das camadas de sub-base, base e camada de revestimento betuminoso.

Em todos locais onde serão executados os remendos profundos, será necessário a execução de Dreno Profundo para evitar que a água 
fique aprisionada na camada de reforço.

O dreno executado deverá ser conectado na rede de drenagem a ser implantada ou executar uma saída no ponto mais baixo para fora da 
pista.
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Rede de Drenagem Longitudinal - TRECHO 01
No projeto original toda rede de drenagem longitudinal foi considerada sua implantação dentro do corpo estradal. Para evitar futuras ma-
nutenções e intervenções na pista a rede deverá ser executada sob os passeios.

Reaterro da Tubulução de Drenagem Longitudinal
O Reaterro da tubulação que inicialmente estava previsto com Bica Corrida, pois a tubulação estava dentro do corpo estradal, agora deverá 
ser executada com material local proveniente da escavação das valas. Dessa forma, o item de Reaterro com Bica Corrida deverá ser supri-
mido e será aditado o item Reaterro com material local.

Caixas coletoras - TRECHO 01
Da mesma forma como na rede de drenagem longitudinal, para evitar futuras intervenções e manutenções nos dispositivos de drenagem, o 
mais adequado é que as caixas sejam executadas nos passeios. Dessa forma, as caixas passarão a ser do tipo Boca de Lobo.

Rede de Drenagem Transversal - TRECHO 01
Devido ao fato de executar as caixas coletoras do tipo Boca de Lobo e não mais grelhas dentro da pista, as travessias deverão ser estendidas 
1 metro para cada lado, aumentando os quantitativos.

Concreto Ciclópico Pedra de Mão - TRECHO 02
No trecho 02, aproximadamente na estaca 12 existe uma erosão que poderá comprometer a estabilidade da Rodovia, sendo assim, está 
sendo proposto uma alternativa provisória para conter a erosão.

Acréscimo de Sarieta STC04- TRECHO 02
No trecho 02, a Sarjeta não foi projetada até o final do trecho, sendo necessária a estender a mesma para seu desague.

2.2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Governador Celso Ramos/SC, 20 de setembro de 2022.

MARCOS HENRIQUE DA SILVA  TERRAPLEIN LTDA
Prefeito Municipal   Contratada

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 041/2020 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 88/2020, 
OBJETO DO PROCESSO N.º 88/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC 
E A EMPRESA GENTE SEGURADORA SA

Publicação Nº 4279817

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 041/2020

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2020 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 88/2020, OBJETO DO PROCESSO N.º 88/2020, QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC E A EMPRESA GENTE SEGURADORA SA

O Município de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Praça 06 de novembro, Centro – 01. CNPJ/
MF Nº. 82.892.373/0001-89, daqui por diante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante Legal Sr. MARCOS 
HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa GENTE SEGURADORA SA, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 450, Centro Histórico, Porto Alegre-RS, cep: 90020-060 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.180.605/0001-02, representada neste ato por 
Marcelo Wais, Diretor, portador do RG nº 7009036166 e CPF nº 632.005.380-15, daqui por diante denominada CONTRATADA, resolvem, de 
comum acordo, READEQUAR O CONTRATO ORIGINAL, respeitando o estabelecido na Lei 8.245/91 e na Lei nº. 8666/93, que tem por objeto 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL E SEGURO PARA USO DO DETER (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS) PARA VEÍCULOS 
OFICIAIS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
CELSO RAMOS/SC INCLUINDO VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. respeitando o estabelecido nos, e art. 65, II alínea “d”, da Lei n.º 
8666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão de seguro total e seguro deter, da prefeitura de governador celso ramos. Conforme 
tabela abaixo, constando o veículo, incluindo valor da franquia e prêmio.

SEGURO TOTAL:
SECRETARIA CHASSI ANO/MODELO VALOR
ADMINISTRAÇÃO 9BGEB48A0PG180690 2022/2023 R$: 163,22

CLAUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

Faz-se indispensável o aditamento deste contrato, para perfeita execução contratual e melhor adequação técnica aos objetivos da Admi-
nistração. Neste tocante, há artigo específico na lei que rege as licitações e contratos administrativos protegendo este tipo de alteração 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 290

contratual, qual seja o art. 65, inciso I alínea “b” da Lei 8.666/93, in verbis:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 
permitidos por esta Lei;”
Cite-se, ainda, Adilson Abreu Dalari, que consigna a seguinte exegese:
“Em síntese, o contrato administrativo celebrado em decorrência de uma licitação está por ela condicionado, mas tem vida própria. Ele pode 
ser alterado, sim, por razões de interesse público, até o ponto em que esse vínculo ou esse condicionamento não se rompa”. (cf. Limites à 
alterabilidade do contrato de obra pública, RDA n. 201, p. 61).
Observados estes pressupostos, mostrou-se plenamente hábil para esta administração que este termo aditivo fosse realizado pelas partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta do município de Governador Celso Ramos:

Unidade Projeto/Atividade Elemento de Despesa
05.01 2.005 3.3.90.39.69.00.00.00 (16)

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor a ser acrescido no contrato é de R$ 163,22 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS COM VINTE E DOIS CENTAVOS).

Permanecem inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições do contrato firmado entre as partes.
E por assim, estarem justos e contratados assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente com as testemu-
nhas abaixo assinadas.

Governador Celso Ramos/SC, 13 de setembro de 2022.

MARCOS HENRIQUE DA SILVA   GENTE SEGURADORA
PREFEITO MUNICIPAL    CONTRATADA
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Gravatal

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 73/2022 - TOMADA DE PREÇOS 17/2022 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL 
ANTONIO MACHADO

Publicação Nº 4281015

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4A396F6F9ABCF16A73CC48DC3DF525E59F6F170E
MUNICIPIO DE GRAVATAL. AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2022. TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022. O Prefeito Mu-
nicipal de Gravatal, Sr. CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, torna público Processo Licitatório, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL 
POR ITEM, Lei Federal Nº 8666/93 e atualizações, Lei Complementar 123/2006 e alterações, abertura dia 18 de novembro de 2022, às 
09:00hs, objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 
DA RUA MANOEL ANTÔNIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL, VISANDO ATENDER A EMENDA ESTADUAL N° 1105, CONFORME 
PROJETOS EM ANEXO.” Mais informações e retirada de Edital disponíveis na Rua Eng. Annes Gualberto, Nº 121, Centro, (048) 3648-8022, 
E-mail licitacao@gravatal.sc.gov.br ou no site do município: https://gravatal.atende.net/ Gravatal, 28 de outubro de 2022. CLEINILS RO-
DRIGUES DA SILVA Prefeito Municipal.

mailto:licitacao@gravatal.sc.gov.br
https://gravatal.atende.net/ 
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Guaramirim

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO 205/2022-PMG
Publicação Nº 4275717

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 287D94C6C78D44D76879A9CF8DCD8F6980219BAF
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2022 – PMG

Processo Licitatório: 205/2022 – PMG

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DIDÁTICO VOLTADO PARA O PROJETO SOCIOEMOCIONAL DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Entrega das Propostas: a partir de 01 de novembro de 2022 às 09h no site www.portaldecompraspublicas.com.br
Abertura das Propostas: 18 de novembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília no site www.portaldecompraspublicas.com.br

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de 
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site 
www.guaramirim.sc.gov.brou www.portaldecompraspublicas.com.br, ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 31 de outubro de 2022.

LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
file:///C:\Users\gabriel.felippi\Documents\gab\Modelos\www.guaramirim.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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Herval d'Oeste

Prefeitura

EDITAL Nº 002/2022- VS
Publicação Nº 4280835

Estado de Santa Catarina MunicípiodeHervald’Oeste

EDITALN°02/2022
AutodeimposiçãodePenalidaden°3071056833/22 Torna sem efeito o edital de Notificação 01/2022

RAZÃOSOCIAL:MARCELOCORDEIRO CNPJ: 41.704.600/0001-18
REPRESENTANTELEGAL:MARCELOCORDEIRO CPF: 041.513.799-32

Art.132,§1ºe2ºdaLei680/77
Art42incisoIII,§2°daleimunicipal1.380/92

Hervald´Oeste,27deOutubrode2022

ConformePortariaMunicipaln°1262/22

William César Gavasso DiretordeAtençãointegralàSaúde

RuaNereuRamos,389 Hervald’Oeste–SC–89.610-000
Fone:(49)35540922–Fax(49)35540132
CNPJ:82.939.430/0001-38
http://www.hervaldoeste.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2022
Publicação Nº 4281291

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 13E0493996E72B77B7E9D7AFF162ABFE2FE3C110

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0203/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2022.
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO.
Registro de Preços para eventual e/ou futura Aquisição de Móveis Sob Medida para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Herval 
d'Oeste (SC); envolvendo armários, berços, bancos, estantes e afins, pelo período de 12 (doze) meses.

ENTREGA DOS ENVELOPES.

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO.
Recebimento das propostas: do dia 31/10/2022 a partir das 09h00min até o dia 17/11/2022 às 09h00min.
Abertura das propostas: dia 17/11/2022 às 09h00min
Início da sessão de disputa de lances: dia 17/11/2022 às 09h10min.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).

LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

O Edital está disponível na íntegra nos sítios da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL www.bll.org.br e do Município de Herval d’Oeste; 
www.hervaldoeste.sc.gov.br, ou poderá ser solicitado através do e-mail: rubens@hervaldoeste.sc.gov.br e/ou licitação@hervaldoeste.sc.gov.
br.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

Lei Federal nº8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, atualizadas.

Herval d’Oeste, 27 de Outubro de 2022.
MAURO SÉRGIO MARTINI.
Prefeito Municipal.

http://www.hervaldoeste.sc.gov.br/
mailto:rubens@hervaldoeste.sc.gov.br
mailto:licitação@hervaldoeste.sc.gov.br
mailto:licitação@hervaldoeste.sc.gov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/222
Publicação Nº 4281344

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C9110C461374E75C5211EC3841D16E5C9FEC0E45

PROCESSO LICITATÓRIO N° 204/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2022.
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO.
A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços para a eventual e/ou futura Aquisição de Colchonetes para os Centros de Educa-
ção Infantil do Município de Herval d'Oeste pelo período de 12 (doze) meses.

ENTREGA DOS ENVELOPES.

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
Recebimento das propostas do dia 01/11/2022 a partir das 14h00min até o dia 17/11/2022 às 14h00min.
Abertura das propostas: dia 17/11/2022 às 14h00min.
Início da sessão de disputa de lances: dia 17/11/2022 às 14h10min.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).

LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

O Edital está disponível na íntegra nos sítios da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL www.bll.org.br e do Município de Herval d’Oeste 
www.hervaldoeste.sc.gov.br, ou poderá ser solicitado através do e-mail: rubens@hervaldoeste.sc.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, atualizadas.

Herval d’Oeste, 27 de outubro de 2022.

MAURO SÉRGIO MARTINI.
Prefeito Municipal.

mailto:rubens@hervaldoeste.sc.gov.br
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Ibicaré

Prefeitura

DECRETO Nº 100-2022
Publicação Nº 4281044

DECRETO Nº 100, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

“Retifica o Decreto nº 091, de 11 de outubro de 2022, que declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência a área 
do Município de Ibicaré, afetada pelo desastre de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), e estabelece outras providências.”

O Prefeito de Ibicaré – SC, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 96, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Ibicaré,

CONSIDERANDO a consequência dos danos causados pelo desastre, a situação de normalidade precisa ser restabelecida com os recursos 
mobilizados em nível local e complementados com o aporte de recursos dos demais entes federativos;

DECRETA:
Art. 1º - O art. 1º do Decreto n° 091, de 11 de outubro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica declarada a Situação de Emergência nas áreas do Município de Ibicaré registradas no Formulário de Informações de Desastre 
– FIDE, em virtude do desastre classificado e codificado como Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Portaria nº 260/MDR/2022.” 
(NR)
Art. 2º - O art. 7º do Decreto n° 091, de 11 de outubro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º. Este Decreto terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua publicação.”
(...)
Art. 3º - As demais cláusulas do Decreto n° 091, de 11 de outubro de 2022, permanecem em vigor e sem alteração.

Ibicaré, SC, aos 28 de outubro de 2022.

GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 101, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281474

DECRETO Nº 101, de 28 de outubro de 2022.
“ALTERA O ART. 7º, DO DECRETO Nº 057, DE 05 DE AGOSTO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito de Ibicaré-SC, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 96, Inciso IX da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º. O artigo 7º do Decreto nº 057, de 05 de agosto de 2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º Os Agentes Comunitários de Saúde, realizarão os registros de frequência nos horários: 07:30 - 11:30 e 13:00 - 17:00, igualmente 
aos demais servidores da Unidade Básica de Saúde, mesmo quando realizado trabalhos fora do seu posto de trabalho.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de novembro de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário.
Ibicaré (SC), 28 de outubro de 2022.

GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito Municipal

EXTRATO 1TA C.059/2021
Publicação Nº 4281168

MUNICÍPIO DE IBICARÉ
ESTADO DE SANTA CATARINA
Primeiro Termo Aditivo Contrato nº 059/2021
FUNDAMENTO LEGAL - Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DE ALTERAÇÃO:
“Mediante solicitação da contratada e previsão contratual expressa, o prazo de vigência passará a vigorar até o dia 3 de novembro de 2023.”.
“Conforme cláusula sexta, em seu item 6.2, fica reajustado o valor anual para R$ 10.648,52 (Dez mil seiscentos e quarenta e oito reais e 
cinquenta e dois centavos), com base no índice IGPM no período correspondente.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBICARÉ/SC;
CONTRATADA: LIZ SERVIÇO ONLINE LTDA
CNPJ: 03.725.725/0001-35
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Vigência: 03/11/2022 a 03/11/2023
Ibicaré, SC, aos 27 de outubro de 2022.
Gianfranco Volpato.
Prefeito

PORTARIA Nº 261, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281476

PORTARIA Nº 261, de 28 de outubro de 2022.

“NOMEAR SERVIDORES PARA CONSTITUIREM COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 002/2022”

O Prefeito de Ibicaré – SC, no uso das atribuições previstas no art. 113, inciso II, alínea “c”, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores ADA JUCEMARA BRESSAN SIMON, ANDRÉ LUCAS MARQUES e CHAIANE RINALDI GONZATTO para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2022, destinada a apurar, no prazo de 60 dias, 
prorrogáveis por igual prazo, a fim de apurar a responsabilidade da servidora K. P. M. S., servidora municipal efetiva, lotada na Secretaria 
de Educação, quanto ao descumprimento do art. 112, incisos I, II, III, IV, XIII, XVI, XXIII e XXIV, no tocante ao seu comportamento em 
relação aos alunos de Escola de Educação Básica Municipal Madre Leontina.

Art. 2º. Determinar o afastamento de suas funções, a partir de 01 de novembro de 2022, pelo prazo de 60 dias, a teor da decisão proferida, 
com base no Parecer Jurídico exarado.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 28 de outubro de 2022.

GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito
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Imbituba

Prefeitura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 153/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2022 - PMI/SEDUCE
Publicação Nº 4279047

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DAD4D70637174FCCB5FC785617465C6FE39CF410
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEDUCE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 153/2022
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 96/2022

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial e através da SEDUCE – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes, comunica, que realizará às 14:00 horas, do dia 18 de NOVEMBRO de 2022, licitação na modalidade de Pregão Presencial, pelo Sis-
tema de Registro de Preços, do tipo menor preço GLOBAL, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006 
atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto 8.538/2015, e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, para a possível “AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - IMBITUBA/SC”.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 
horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.
Imbituba, 31 de outubro de 2022
Rafaela Pereira de Mello
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

http://www.imbituba.sc.gov.br
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Indaial

Prefeitura

DECRETO 5282/2022
Publicação Nº 4281511

. DECRETO Nº 5282/22

. De 28 de outubro de 2022
ALTERA REDAÇÃO DO DECRETO 5254/2022

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a redação do § 2º do Art. 1º do Decreto 5254/2022, que passa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 1 ......................................................................................... 

§ 1º ................................................................................................

§ 2º Os servidores escalados para atendimento aos serviços essenciais, poderão usufruir de folga, em até 30 dias contados do final do reces-
so, no número de dias úteis trabalhados no período, mediante comunicação interna encaminhada ao setor de Recursos Humanos, com apre-
sentação de escala prévia, exceto os servidores na escala de sobreaviso e plantão, os quais serão devidamente remunerados pelos serviços.”

Art. 2º Fica alterada a redação do Art. 4º do Decreto 5254/22, que passa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 4º Deverá ser mantido escala de sobreaviso e plantão para os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, Defesa Civil, 
Demuttin, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Obras e Vigias, devendo o servidor escalado permanecer 24 horas a disposi-
ção entre os dias 27/12/2022 a 06/01/2023, com revezamento da escala no máximo a cada 07 (sete) dias corridos.”

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

Município de Indaial, em 28 de outubro de 2022

André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2022
Publicação Nº 4278756

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1D8890EC1E390CE9701968BB96A5AD138F79577E
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
MUNICÍPIO DE INDAIAL

Processo Administrativo nº 182/2022
Edital de Pregão Eletrônico n° 014/2022-19208
Registro de Preços

Comunica a todos os interessados, na forma da legislação vigente, que publica edital de licitação.
Objeto: Aquisição de fórmulas alimentares industrializadas destinadas ao abastecimento e atendimento das necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Indaial/SC, para atender ao protocolo de manejo nutricional na alergia às proteínas do leite de vaca (APLV), para 
crianças menores de 2 (dois) anos de idade residentes nesse município - Com itens exclusivos para ME e EPP e com sistema de cotas para 
ME e EPP.
As propostas deverão ser cadastradas através do site comprasbr.com.br, até a data e horário informados à seguir:
Cadastro das propostas: até 16/11/2022 - 08h30min – Horário de Brasília
Início da sessão: 16/11/2022 - 08h31min – Horário de Brasília
Maiores informações através do fone (47) 33178800, e-mail lic6@indaial.sc.gov.br, e o site www.indaial.sc.gov.br.
André Luiz Moser – Prefeito Municipal
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TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONVÊNIO Nº 012/2021
Publicação Nº 4281509

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONVÊNIO Nº 012/2021
CONVENIADA: APAE – ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL.
CNPJ: 82.772.294/0001-34
OBJETO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO: visa a prorrogação da vigência do convênio por 60 (sessenta) dias.
PRAZO: 16 de setembro de 2022 até 15 de novembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 09/09/2022.
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Ipuaçú

Prefeitura

ARP PREF 73/2022
Publicação Nº 4281002

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE IPUAÇU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 73/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de kit de alimentação/Cesta Básica e limpeza para distribuição aos usuários da 
Secretaria Municipal de Assistência Social que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social.
Empresa Registrada: ANGELO CAPELETTO.
Valor Estimado da Ata: R$ 224.735,00 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais).
Vigência do Registro de Preço: 28/10/2022 a 28/10/2023.
Licitação: Processo de Licitação nº 102/2022 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº 33/2022.
Ipuaçu/SC, 28 de outubro de 2022.
Clori Peroza. Prefeita Municipal.

DECRETO Nº 218 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280902

DECRETO Nº 218
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:
ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ Secretária de Administração 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 219 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280904

DECRETO Nº 219
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:
Servidor: Cargo: Data:
ANDIARA AGNOLETTO CASANOVA Diretora de Compras e Licitações 28/10/2022
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 220 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280905

DECRETO Nº 220
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:
CLAUDIOMIRO RODRIGUES Coordenador de Cultura, Esporte, e Lazer Indígena 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 221 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280906

DECRETO Nº 221
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:
Servidor: Cargo: Data:
EDILAINE CARDOSO Coordenador de Programas de Saúde Alternativa 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br
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DECRETO Nº 222 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280908

DECRETO Nº 222
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:
FLAVIA RAMOS Coordenadora de Assistência Social Indígena 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 223 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280909

DECRETO Nº 223
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:
FRANCIONEI MARTARELLO Coordenador de habitação indígena 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 224 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280910

DECRETO Nº 224
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
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especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:
Servidor: Cargo: Data:
GILBERTO BEVILAQUA Secretário de Infraestrutura e Obras 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 225 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280911

DECRETO Nº 225
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:
Servidor: Cargo: Data:
IRONI BOURSCHEIT Coordenador de Programas de Esporte 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 226 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280912

DECRETO Nº 226
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:

LARISSA BADIA ORLANDI Secretária de Indústria, Comércio, Urbanismo e 
Turismo 28/10/2022
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 227 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280913

DECRETO Nº 227
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:
RONIVETE MEZZALIRA BIANCHI Chefe de Gabinete 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 228 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280914

DECRETO Nº 228
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:
VALDEMAR BARBOSA Coordenador de Saúde Indígena 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.
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Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 229 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280915

DECRETO Nº 229
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:

VALDIR MARIO BOIANI Coordenador de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural Indígena 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 230 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Publicação Nº 4280917

DECRETO Nº 230
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005; e Lei Complementar Municipal n° 011, de 14 de junho de 
2005, artigo 40, inciso I;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Servidor abaixo relacionado, EXONERADO do respectivo cargo em provimento de Cargo em Comissão, conforme segue:

Servidor: Cargo: Data:
VANESSA SCHERER Coordenadora de Educação Indígena 28/10/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 28 de outubro de 2022.

CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Este Decreto foi Registrado e Publicado em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA N° 185 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. ENCERRA EFEITOS DE PORTARIAS QUE CONCEDEM FUNÇÕES 
DE CONFIANÇA A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Publicação Nº 4280901

PORTARIA N° 185
DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
ENCERRA EFEITOS DE PORTARIAS QUE CONCEDEM FUNÇÕES DE CONFIANÇA A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Encerrar os efeitos de Portarias do Executivo Municipal que concedem funções de confiança para os Servidores ocupantes de cargos 
de provimento efetivo, conforme especifica:
Servidor: Cargo: Função: Nº Ato:

ADAIR PALIANO Auxiliar de Serviços Gerais

Chefia de equipes em execução de 
trabalhos externos, especialmente 
em serviços específicos de infraes-
trutura rodoviária agrícola e urbana.

Portaria nº 060/2017

ANDRÉIA APARECIDA RODRIGUES 
OLIVEIRA Agente de Copa e Limpeza Direção de Departamentos e Equi-

pes de Trabalho Portaria nº 065/2022

ADRIANA SALETE ZORZI Agente Comunitária de Saúde
Assessoramento na execução e 
avaliação de programas e projetos 
do governo

Portaria nº 099/2022

ALEXANDRA MEZZALIRA XAVIER 
DOS SANTOS Agente Comunitária de Saúde Direção de Programas ou de Execu-

ção de Projetos do Governo Portaria nº 187/2019

ELENICE MÜLLER Telefonista Direção de Controle Patrimonial Portaria nº 047/2018

ELIANE MAGALI TUROSSI Professor II Direção de Programas ou de Execu-
ção de Projetos do Governo Portaria nº 166/2019

ELIZANGELA SELERY Auxiliar Administrativa Direção de programas ou de execu-
ção de projetos do governo Portaria nº 032/2019

EZONEIDE ALÍPIO Agente de copa e limpeza Assessoramento em assuntos peda-
gógicos Portaria nº 148/2018

GILBERTO MOCELLIN Auxiliar de Serviços Gerais

Chefia de equipes em execução de 
trabalhos externos, especialmente 
em serviços específicos de infraes-
trutura rodoviária, urbana e agrícola

Portaria nº 166/2019

HÉLIO NEVES DE OLIVEIRA Vigia Direção de departamento e equipes 
de trabalho Portaria nº 014/2021

JAIR BIANCHINI Técnico em Agropecuária Direção de Unidades de Saúde Portaria nº 163/2021
JUCELE ANES DE OLIVEIRA PEDRO-
SO Auxiliar Administrativa Direção de programas ou de execu-

ção de projetos do governo Portaria nº 080/2022

MARIANA PIRES Professor II Assessoramento na elaboração de 
programas e projetos do governo Portaria nº 163/2021

MARI LUCIA ROVANI ZAMBERLAN Agente Administrativo Direção de departamento e equipes 
de trabalho Portaria nº 008/2018

NELICIMA FÁTIMA NOVELLO Assistente Social
Assessoramento na execução e 
avaliação de programas e projetos 
de governo

Portaria nº 041/2021

NERI BALASTRELLI Auxiliar de Mecânico Chefia de Setores Administrativos Portaria nº 187/2019

PAULO CEZAR NAVAREZZI Técnico em Agropecuária Assessoramento na Elaboração de 
Programas e Projetos do Governo Portaria nº 045/2017

ROSANA CRISTINA SEMINOTTI Agente de Copa e Limpeza Assessoramento em Assuntos Peda-
gógicos Portaria nº 065/2022

VAGNER PIANA Professor II Chefia de equipes em execução e 
avaliação de programas específicos Portaria nº 114/2022

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu- SC, em 28 de outubro de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-www.diariomunicipal.sc.gov.br
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1 ADTO CT PREF 150/2021
Publicação Nº 4280920

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DF280403B56572350593C02BCA18B907DBEA98CE

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUAÇU  

    

1  
   

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF N. º 150 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUAÇU. 
CONTRATADA: OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. 
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações e também Processo Licitatório PREF n. 81/2021 Pregão Presencial PREF n.42/2021. 
DO OBJETO DO ADITIVO – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O Contrato PREF. n. 150 de 03 de 
novembro de 2021, firmado entre as partes passa a ter a sua vigência prorrogada até a data de 03 de 
novembro de 2023. 
DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam inalteradas e ratificadas 
as demais cláusulas do contrato que antecederam o presente Termo Aditivo.   
Foro: Foro da Comarca de São Domingos, Estado de Santa Catarina. 
Ipuaçu/ SC, 28 de outubro de 2022.  
Srª. Clori Peroza, Prefeita Municipal.  
DF280403B56572350593C02BCA18B907DBEA98CE 
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2 ADTO CT PREF 152/2021
Publicação Nº 4280922

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 11AD0253FB2C48C7E9FABF382E3312A390B6C595

 

ESTADO DE SANTA CATARINA   
MUNICÍPIO DE IPUAÇU   

 
 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 152 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUAÇU.  
CONTRATADA: GRUPO TROPEIRISMO LTDA. 
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações, 
Lei n.13.979/2020, e também Processo Licitatório PREF n. 083/2021, Pregão Presencial PREF n.44/2021. 
DO OBJETO DO ADITIVO – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O Contrato PREF n. 152 de 03 de novembro 
de 2021, firmado entre as partes passa a ter a sua vigência prorrogada até a data de 03 de novembro de 2023.  
DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: Ficam inalteradas e 
ratificadas as demais cláusulas do contrato que antecederam o presente Termo Aditivo.    
Foro: Foro da Comarca de São Domingos, Estado de Santa Catarina.  
Ipuaçu/ SC, 28 de outubro de 2022.   
Srª. Clori Peroza, Prefeita Municipal.  
11AD0253FB2C48C7E9FABF382E3312A390B6C595 
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Ipumirim

Prefeitura

DECRETO Nº 2.719 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281280

DECRETO Nº 2.719 de 27 de outubro de 2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRI-
MONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R$ 589.500,00.

O Prefeito de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos II e III do artigo 34 da Lei 1.881 de 
19 de outubro de 2.021 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2.022 – LDO e dá outras providências e 
combinado com os incisos I e II do § 1° do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e incisos I ao III do § 4˚ do artigo da Lei Municipal n° 1.889 
de 08 de dezembro de 2.021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipumirim para o exercício de 2.022 – LOA,

DECRETA

Art. 1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:

I. Código reduzido 9, Projeto/Atividade 04.122.0003.1.005 - Estruturação e modernização das atividades administrativas, elemento 
44900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.1.0000 - Recursos Ordinários, Órgão 3 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO, 
PLAN. E FINANÇAS, Unidade 1 - Departamento Municipal de Administração, no valor de R$ 5.000,00.
II. Código reduzido 177, Projeto/Atividade 04.122.0003.1.005 - Estruturação e modernização das atividades administrativas, elemento 
44900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.1.0033 - Outros convênios do Estado, Órgão 3 - SECRETARIA MUN.ADMINIS-
TRAÇÃO, PLAN. E FINANÇAS, Unidade 1 - Departamento Municipal de Administração, no valor de R$ 250.000,00.
III. Código reduzido 175, Projeto/Atividade 04.122.0003.2.003 - Gestão das Ações do Departamento de Administração, elemento 
33900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.3.0000 - Exerc. Ant. - Recursos Ordinários, Órgão 3 - SECRETARIA MUN.ADMI-
NISTRAÇÃO, PLAN. E FINANÇAS, Unidade 1 - Departamento Municipal de Administração, no valor de R$ 100.000,00.
IV. Código reduzido 43, Projeto/Atividade 26.782.0026.2.061 - Gestão das Políticas e Ações do Transporte Rodoviário Municipal, elemento 
33900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.1.0082 - Rec. Fundo Esp. Petróleo, Órgão 5 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPOR-
TES, OBRAS E URBANISMO, Unidade 1 - Departamento de Estradas de Rodagem, no valor de R$ 41.700,00.
V. Código reduzido 176, Projeto/Atividade 26.782.0026.2.061 - Gestão das Políticas e Ações do Transporte Rodoviário Municipal, elemento 
33900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.3.0082 - Exerc. Ant.- Recursos FEPE, Órgão 5 - SECRETARIA MUN. DE TRANS-
PORTES, OBRAS E URBANISMO, Unidade 1 - Departamento de Estradas de Rodagem, no valor de R$ 24.600,00.
VI. Código reduzido 52, Projeto/Atividade 12.361.0014.1.021 - Estruturação e modernização do Ensino Fundamental, elemento 
44900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.1.0001 - Recursos MDE 25%, Órgão 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES, Unidade 1 - Departamento Municipal de Ensino, no valor de R$ 7.000,00.
VII. Código reduzido 142, Projeto/Atividade 12.361.0014.1.021 - Estruturação e modernização do Ensino Fundamental, elemento 
44900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.3.0001 - Exerc. Ant. - MDE 25%, Órgão 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES, Unidade 1 - Departamento Municipal de Ensino, no valor de R$ 51.200,00.
VIII. Código reduzido 58, Projeto/Atividade 12.361.0014.2.037 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental, elemento 33900000000000 - 
Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.1.0001 - Recursos MDE 25%, Órgão 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 
Unidade 1 - Departamento Municipal de Ensino, no valor de R$ 40.000,00.
IX. Código reduzido 93, Projeto/Atividade 20.606.0019.2.014 - Ações de incentivo à produção agrícola e à Modernização e Estruturação de 
Propriedades Rurais, elemento 33900000000000 - Aplicacoes Diretas, fonte de recursos 0.1.0027 - Recursos Fundo Agropecuário, Órgão 
8 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO, Unidade 1 - Fundo Municipal Agropecuário, no valor de R$ 70.000,00.
TOTAL GERAL .........................................................................R$ 589.500,00
Art. 2° Os créditos suplementares constantes do artigo anterior serão abertos por conta das seguintes fontes de recursos:
I. Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II 
da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0000 - Recursos Ordinários, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 5.000,00.
II. Pelo Excesso de Arrecadação por tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, na Fonte de 
Recursos 0.1.0033 - Outros convênios do Estado, derivado do Convênio SCC1504/2021, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 
250.000,00.
III. Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recur-
sos 0.3.0000 - Exerc. Ant. - Recursos Ordinários, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 100.000,00
IV. Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, 
II da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0082 - Rec. Fundo Esp. Petróleo, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 41.700,00.
V. Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 
0.3.0082 - Exerc. Ant.- Recursos FEPE, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 24.600,00
VI. Pelo Superávit Financeiro verificado no balanço do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 
0.3.0001 - Exerc. Ant. - MDE 25%, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 51.200,00
VII. Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II 
da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0001 - Recursos MDE 25%, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 47.000,00.
VIII. Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II 
da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0027 - Recursos Fundo Agropecuário, utilizando-se no presente ato o montante de R$ 70.000,00.
TOTAL GERAL .........................................................................R$ 589.500,00

Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor em 27 de outubro de 2022.

Ipumirim-SC, 27 de outubro de 2022

Hilário Reffatti
Prefeito de Ipumirim
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Iraceminha

Prefeitura

DECRETO 110 2022
Publicação Nº 4280877

DECRETO N° 110/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Nomeia sala municipal de coordenação e controle das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti do Município de Iraceminha e dá outras 
Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica 
Municipal de 05 de Julho de 1990:
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente decreto, nomeada sala municipal de coordenação e controle das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti 
composta pelos seguintes membros:
COORDENADOR: ELIANE PROVENSI LARGO – Secretaria Municipal de Saúde.
PRIMEIRA SECRETARIA: ALESSANDRA ROZANSKI – Vigilância Sanitária
SEGUNDO SECRETARIO: LUAN FERNANDO DE MARCO – Agente de combate a endemias.
MEMBROS:
Conselho de Saúde: Fernanda Brandalezi Brandão
Agentes de Saude: Lenir Maria Fink e Ivone Esper
Secretario DMER: Fabio Cassanelli
Defesa Civil: Felipe Antonio Ebert
Vereadores Mirins: Gustavo Assoni Bolfe
Assistência Social: Lovani Linke
CRAS: Jair Ferreira da Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais: Adair Filipin
Enfermeiras: Patricia Zen lunkes
Conselho Tutelar: Marilita Lucia de Marco Mezzomo
Policia Militar: Rogerio Togni
Leo Clube: Gustavo Luiz Drescher
Lions: Cloves Ricardo Gervasoni
APAE: Maria Margarete Marschall
Direção do Núcleo Escolar: Suzana Barro
Direção da Creche: Sandra Fatima Zanella
Vereadores: Miguel Defaveri e Valdecir Piton
Secretaria de Educação: Jair Valcarenghi
Departamento de Cultura: Zilda Aparecida Correia de Fraga
Colégio Trancoso: Juliéti Fink
ACIPA/CDL: Catiane Santin

Art. 2° - A finalidade da presente coordenação será de analisar as informações epidemiológicas, obter um diagnostico dinâmico e perma-
nente da situação, definir diretrizes de trabalho, assessorar, apoiar, organizar e avaliar as ações de combate ao mosquito além de articular 
ações em conjunto com a sociedade civil e órgãos competentes.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, e ficam revogadas as disposições em contrario em especial o decreto 
032/2022.

Iraceminha (SC), 27 de outubro de 2022.

JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

DECRETO 111 2022
Publicação Nº 4280882

DECRETO N.° 111/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE O USO DE MASCARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JEAN CARLOS NYLAND, Prefeito Municipal de Iraceminha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 99 da 
Lei Orgânica Municipal de 05 de julho de 1990:

CONSIDERANDO as informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Iraceminha, sobre o numero de vacinados 
contra Covid-19 em nosso município, aliado diminuição de casos em nosso município e região:
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DECRETA:
Art.1º O uso de máscara de proteção individual passa a ser OPCIONAL e não mais OBRIGATÓRIO em qualquer local no município de Ira-
ceminha/SC.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial o Decreto 072/2022.

Iraceminha, (SC), 27 de Outubro de 2022.

JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

PORTARIA 303 2022
Publicação Nº 4280863

PORTARIA N° 303/2022, 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgâ-
nica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.

RESOLVE

Art. 1° - CONCEDER Licença Tratamento de Saúde por 05 (CINCO) dias, ADRIANA GRANDO ELIBIO, funcionária efetiva nomeada para atuar 
no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com 40 horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. 
A PARTIR DESTA DATA, conforme atestado médico.
Art. 2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 25 de Outubro de 2022.

JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 304 2022
Publicação Nº 4280864

PORTARIA N° 294/2022, 27 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgâ-
nica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.

RESOLVE

Art.1° - EXONERAR, a pedido Sra. DÉBORA SPENAZZATTO, nomeada para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR GERAL, 
com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. A partir de 31/10/2022.
Art. 2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 27 de Outubro de 2022.

JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.
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PORTARIA 305 2022
Publicação Nº 4280865

PORTARIA N° 295/2022, 27 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgâ-
nica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.

RESOLVE

Art.1° - EXONERAR, a pedido Sra. DANIELA ASSONI BOLFE, nomeada para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR GE-
RAL, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. A partir de 31/10/2022.
Art. 2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 27 de Outubro de 2022.

JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.
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Irani

Prefeitura

LEI MUNICIPAL 2045/2022 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022. “DISPÕE SOBRE O ’’PROGRAMA CONECTA IRANI’’ 
NAS PRAÇAS, PARQUES, PONTOS TURÍSTICOS EM TODOS OS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IRANI

Publicação Nº 4280996

LEI MUNICIPAL 2045/2022 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE O ’’PROGRAMA CONECTA IRANI’’ NAS PRAÇAS, PARQUES, PONTOS TURÍSTICOS EM TODOS OS ESPAÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE IRANI’’

VANDERLEI CANCI, Prefeito do município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, decreta a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica intituido no âmbito do Município de Irani o “Programa Conecta Irani”.
§1º - O Poder Público Municipal, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas (P.P.P), disponibilizará sinal público de internet 
através do sistema Wi- Fi em todos os espaços públicos em que haja disponibilidade técnica, como praças, parques, ginásios de esportes e 
demais repartições públicas no Município de Irani;
§2º - O sinal Wi-Fi poderá ser acessado por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e demais aparelhos que possuam dispositivos 
compatíveis com o padrão Wi-Fi de conexão à internet;
§3º - A conexão do sinal Wi-Fi a que se refere esta Lei, será disponibilizada de forma gratuita à população;
§4º - Fica vedada a apropriação e exploração comercial privada do sinal do Programa Conecta Irani por pessoas físicas ou jurídicas, inde-
pendentemente do fim.

Art. 2º - O “Programa Conecta Irani” tem finalidade de instrumentalizar a inclusão digital assegurando o exercício da cidadania, nos termos 
do art. 7° da Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e visa os seguintes objetivos:
I - A democratização da informação e da comunicação;
II - O acesso à cultura;
III - Instrumento educacional;
IV - Preparação profissional para o mercado de trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO - O “Programa Conecta Irani” será utilizado para acesso às notícias, plataformas educacionais, entretenimento, buscas 
e pesquisas, relacionamento, entre outros, que proporcionem interação e conhecimento.

Art. 3º - A P.P.P deverá informar aos usuários e frequentadores, por meio de placas informativas afixadas em local de fácil visualização, a 
disponibilidade do serviço gratuito do “Programa Conecta Irani”, não sendo necessário fazer cadastro para utilização do Wi-Fi.
§1º - A empresa parceira poderá utilizar a placa informativa para fazer a divulgação de sua marca, desde que respeitados os limites esta-
belecidos em regulamento próprio.
§2º - Em caso do serviço de wi-fi ser fornecido pela empresa parceira sem custo à Administração Pública, a empresa poderá solicitar cadas-
tro prévio em sua home page para disponibilizar o acesso.
Art. 4º - A página inicial do navegador da internet será integrada à Home Page da Prefeitura Municipal de Irani, ou da empresa parceira, 
de acordo com a parceria estabelecida.
Art. 5º - A P.P.P deverá, a título de garantir a utilização e fornecimento do serviço, proibir o acesso a sítios de pornografia, pedofilia, apologia 
ao crime ou materiais ilícitos através de sistema, programas ou equipamentos para este fim.
Art. 6º - O Poder exececutivo regulamentará no que couber a presente Lei.
Art. 7º - A Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, revogan-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito de Irani/SC, 13 de outubro de 2022.

VANDERLEI CANCI
Prefeito

Registrado e publicado nesta Secretariam em 13/10/2022.

ALUISIO DELINO BAVARESCO
Secretário de Administração e Gestão
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LEI MUNICIPAL Nº 2.046/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022. “DEFINE E REGULA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicação Nº 4280997

LEI MUNICIPAL Nº 2.046/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

“DEFINE E REGULA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”

VANDERLEI CANCI, Prefeito de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber 
a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, 
denominada Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, consolidada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011.

Art. 2° - Benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são presta-
das aos cidadãos e às famílias residentes no Município de Irani, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária 
e calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011).

§ 1° - O benefício eventual deve ter vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas das famílias em situação de vulnerabilidade 
social.

§ 2° - O Município deve garantir igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual.

§ 3° - É proibida à exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza.

§ 4° - Terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e as 
famílias envolvidas em situações de calamidade pública.

§ 5° - Os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante avaliação e/ou parecer técnico elaborado por:
I – Equipe técnica que compõem as equipes de referência dos equipamentos sociais para famílias em acompanhamento – CRAS, CREAS, 
Alta Complexidade.
II – Técnico responsável pela concessão dos benefícios eventuais, vinculado ao órgão gestor.

Art. - 3° O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de 
situações de vulnerabilidade e risco social, cuja ocorrência provoca riscos ou fragiliza a unidade da família.

Art. - 4° O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais é igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo, e 
será concedido conforme § 5° do Art. 2º.

Art. - 5° São formas de benefícios eventuais:
I - auxílio natalidade;
II - auxílio funeral;
III - situações de vulnerabilidade temporária;
IV - calamidade pública.

Art. 6° - O auxílio natalidade atenderá aos seguintes aspectos:
I - necessidades do recém-nascido;
II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido;
III - apoio à família no caso de morte da mãe

§ 1° - São documentos essenciais para concessão do auxílio natalidade:

I – se o benefício for solicitado antes do nascimento, o responsável poderá apresentar declaração médica comprovando o tempo gestacional;
II – se for após o nascimento, o responsável deverá apresentar a certidão de nascimento;
III – no caso de natimorto, deverá apresentar certidão de óbito;
IV - comprovante de residência (contrato de aluguel, fatura de luz, declaração de proprietário do imóvel);
V – comprovante de renda de todos os membros familiares (carteira de trabalho e/ou auto declaração);
VI – carteira de identidade e CPF do beneficiado (responsável pela família, ou mediante procuração);

§2º - O valor conferido ao auxílio natalidade será de 01 (um) salário mínimo por criança.

§ 3° - É vedada a concessão de auxílio natalidade para a família que estiver segurada pelo salário-maternidade, previsto no art. 18, I, g), 
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 4º - O benefício pode ser solicitado a qualquer momento desde que comprovada à gestação, ou em até 90 dias após o nascimento.

§ 5º - O Benefício Eventual em razão de natalidade deve ser pago em até 30 dias após o requerimento, em parcela única.
A morte da criança não inabilita a família a receber o Benefício Eventual em razão de natalidade.
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§ 6º - Em caso de morte do recém-nascido, a família deverá optar pelo auxílio natalidade ou auxílio funeral, fazendo jus a um único bene-
fício.

Art. 7° - O auxílio funeral atenderá:
I - despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
II - necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de seus provedores ou membros;
III – o ressarcimento, no caso da ausência do benefício eventual no momento em que este se fez necessário.

§ 1° - São documentos essenciais para o auxílio funeral:
I – atestado de óbito;
II – comprovante de residência (contrato de aluguel, fatura de luz, declaração de proprietário do imóvel);
III – comprovante de renda de todos os membros familiares (carteira de trabalho e/ou auto declaração),
IV - carteira de identidade e CPF dos membros familiares e do requerente.

§ 2° - O auxílio funeral deverá ser solicitado até 30 dias após o óbito e o pagamento será feito em parcela única, depositado em conta 
bancaria indicada pelo beneficiário e ou em conta bancária da funerária que prestou o serviço.

§ 3° - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, em situação de aban-
dono ou morador de rua, inseridos ou não nos serviços de Alta Complexidade, a Secretaria de Assistência Social será responsável pela 
concessão do benefício uma vez que não haverá familiar ou instituição para requerer, no valor integral das despesas.

§ 4° - O valor conferido ao auxílio funeral será de 01 (um) salário mínimo.

Art. 8° - A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, 
assim entendidos:
I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II - perdas: privação de bens e de segurança material;
III – danos: agravos sociais e ofensas.

§ 1° - Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I - da falta de alimentação:
II - da falta de documentação (fotos de documentos pessoais);
III – da falta de domicílio, quando:
a) da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
b) da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de situ-
ações de ameaça à vida;
c) de desastres e de calamidade pública;
d) auxílio passagem: será concedido às pessoas em trânsito, que não possuem vínculos familiares no município e que se encontrarem em 
situação de vulnerabilidade social, mediante análise efetuada por técnico de referência da Assistência Social.
e) de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

§ 2° - São documentos essenciais para o auxílio em situações de vulnerabilidade temporária:
I – comprovante de residência (exceto para pessoas em trânsito);
II – comprovante de renda de todos os membros familiares;
III – carteira de identidade e CPF do beneficiado, ou responsável familiar;

Art. 9° - A situação de calamidade pública é reconhecida pelo poder público como sendo uma situação anormal, advinda de baixas ou altas 
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, epide-
mias, ocasionando sérios danos à família ou a comunidade.

§ 1° - Poderá ser concedido, para atendimento das famílias em situação decorrente de calamidade pública, quaisquer dos bens identificados 
pelas equipes de referência e que estejam previstos nesta Lei.

§ 2° - São documentos essenciais para o auxílio em situações de calamidade pública, salvo em caso da perda de todos os pertences pes-
soais:
I – comprovante de residência;
II – comprovante de renda de todos os membros familiares;
III – carteira de identidade e CPF do beneficiado.

Art. 10. - Para efeitos do benefício aluguel social, considera-se:
§1º - Família em situação de emergência: aquela cuja moradia foi destruída ou interditada em função de deslizamentos, inundações, incên-
dio ou outras condições que impeçam o uso da moradia a qual esteja residindo;

§ 2º - Família em situação de risco social: aquela que, sob a avaliação de equipe técnica, tenha algum direito ameaçado ou violado, não 
possuindo condições de arcar temporariamente com as despesas do aluguel;

§ 3º - Famílias de baixa renda: aquelas com renda mensal bruta de até meio salário mínimo per capita;

§ 4º - Família: 1 (uma) ou mais pessoas que residam sob o mesmo teto.
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§ 5º - O subsídio de Aluguel Social será destinado exclusivamente ao amparo da família desabrigada ou em situação de risco ou emergência, 
por meio de pagamento de locação residencial.

§ 6º - Na composição da renda familiar deverá ser levada em consideração a totalidade da renda bruta dos membros da família, oriundos do 
trabalho e/ou de outras fontes de qualquer natureza, exceto o Auxilio Brasil ou outro programa que venha a sucede-lo, bem como qualquer 
outro benefício social.

Art. 11. - A interdição do imóvel será reconhecida por ato da Comissão Municipal de Defesa Civil e a condição social da família avaliada por 
Técnico de referência habilitado.
Parágrafo único - No ato da interdição de qualquer imóvel deverá ser realizado cadastro dos respectivos moradores, no qual será identificado 
um responsável pela moradia, preferencialmente, a mulher.

Art. 12. - O valor máximo do Aluguel Social corresponderá a 1/2 (meio) salário mínimo vigente.
Parágrafo único - O auxílio financeiro para Aluguel Social refere-se a um beneficio que será utilizado para o pagamento integral ou parcial 
do aluguel, sendo que, neste último caso, caberá ao beneficiário o complemento do valor remanescente.

Art. 13. - As diretrizes de inclusão de beneficiários no Programa de Aluguel Social são as seguintes:
I - ser morador e estar residindo em imóvel no Município de Irani;

II - encontrar-se desabrigado ou estar em situação de risco de habitabilidade, indicando a remoção, conforme parecer técnico da COMDEC 
(Conselho Municipal de Defesa Civil);

III - encontrar-se em situação de risco social que justifique a inclusão no Programa, conforme parecer do técnico de referência da Assis-
tência Social;

IV - ter aprovado pela Secretaria Municipal de Assistência Social a concessão do Aluguel Social.

Parágrafo único - É vedada a adoção do Programa nos casos de ocupação de áreas públicas e privadas, ou ocupações que não se en-
quadrem no atendimento das Políticas Públicas de Assistência Social, bem como, famílias que já tenham sido beneficiadas por programas 
habitacionais.

Art. 15. - Somente poderão ser objeto de locação para o Programa de Aluguel Social os imóveis localizados no Município de Irani que es-
tejam situados fora de áreas de risco.

Art. 16. - A localização do imóvel, negociação de valores, a contratação da locação, o pagamento mensal aos locadores e os possíveis danos 
ao imóvel serão de inteira responsabilidade do titular do beneficio.

Art. 17. - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará por qualquer ônus financeiro ou legal com relação ao locador, em caso 
de inadimplência ou descumprimento de qualquer cláusula contratual, por parte do beneficiário.

Art. 18. - O benefício será concedido em prestações mensais mediante crédito em conta-corrente, em nome do locador.

Art. 19. - São obrigações do beneficiário do Programa de Aluguel Social:
I - apresentar original do documento que promova a relação locatícia, quando houver, ou declaração do locador atestando a relação locatícia;

II - apresentar original do recibo de pagamento do aluguel do mês anterior, até o 10° (décimo) dia útil do mês seguinte ao vencimento;

III - arcar com as despesas de água, energia elétrica, condomínio, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, bem 
como promover eventuais reparos necessários para a manutenção do imóvel nas condições em que foi recebido, conforme for definido no 
instrumento locatício;

IV - prestar as informações e realizar as providências solicitadas, para boa execução do Programa;

V - participar e ser frequente nas atividades e encaminhamentos propostos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

§1º - O não atendimento das obrigações contidas neste artigo, sem prejuízo de outras previstas em contrato ou regulamento do órgão 
executor, ensejará:
I - advertência por escrito;
II - exclusão do Programa de Aluguel Social.

§2º - A SMAS atuará a fim de verificar a devida utilização do benefício objeto desta Lei para o pagamento de aluguel, sendo imediatamente 
cessado o auxilio, caso verificada sua indevida destinação, sem prejuízo do ressarcimento dos eventuais valores indevidamente concedidos.

Art. 20. - É vedada a concessão do benefício a mais de 1 (um) membro da mesma família cadastrada, sob pena de cancelamento do be-
nefício.

Parágrafo único - O não atendimento por parte do beneficiário de qualquer comunicado emitido pelo Poder Público Municipal implicará em 
seu desligamento do Programa de Aluguel Social.
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Art. 21. - Cessará o benefício, perdendo o direito a família que:
I - deixar de atender, a qualquer tempo, os critérios estabelecidos no art. 1º desta Lei;
II - prestar declaração falsa ou empregar os valores recebidos para fim diferente do proposto nesta Lei.

Art. 22. - O benefício será concedido por até 03 (três) meses, sendo de competência da Secretaria Municipal de Assistência Social a liberação 
do mesmo, através de parecer técnico da equipe de referência.

Art. 23. - O prazo do benefício poderá ser aumentado, mediante prévia justificativa, baseada em razões de interesse público e social, devi-
damente fundamentada, emitida pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 24. - Esta Lei será implementada em consonância com a Política de Habitação dos 3 (três) Entes Federados e com o Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social.

Art. 25. - O benefício eventual, na forma de auxílio alimentação (cesta básica), constitui-se em uma prestação temporária de até 03 (três) 
vezes de forma consecutiva ou alternada, não contributiva da assistência social, em alimentos (anexo 1), para reduzir a vulnerabilidade 
provocada pela falta de condições socioeconômicas, a garantir uma alimentação saudável com segurança às famílias beneficiárias.
Parágrafo Único - O prazo do benefício poderá ser aumentado, mediante previa justificativa, baseada em razoes de interesse publico e social, 
devidamente fundamentada, emitida pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 26. - O alcance do benefício à auxílio alimentação (cesta básica), é destinado à famílias beneficiárias e terá preferencialmente os se-
guintes critérios:
I - insegurança alimentar causada pela falta de condições socioeconômicas para manter uma alimentação digna, saudável com qualidade 
e quantidade;
II - desemprego, morte/ou abandono pelo membro que sustenta o grupo familiar;
III - nos casos de emergência e calamidade pública;

Art. 27. - O benefício cesta básica será fornecido a família beneficiaria, após parecer técnico elaborado pela equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

Art. 28. - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município:
I - providenciar o cadastro único que centralizará as informações sociais dos beneficiários do Programa, elaborado com base em dados 
disponíveis nos órgãos municipais envolvidos e, caso necessário, em novos levantamentos e pesquisas;

II - diligenciar a fim de obter os demais dados necessários à inclusão das famílias no Programa, mediante a realização de visitas à área ou 
outras providências que se fizerem necessárias;

III - reconhecer o preenchimento das condições por parte das famílias, considerando as disposições desta Lei e de seu regulamento;

IV - fiscalizar o cumprimento desta Lei e sua execução;

V – promover ações permanentes de ampla divulgação dos benefícios sociais e seus critérios de concessão;

VI – elaborar anualmente o Plano de Aplicação e Relatório Descritivo especificando o número de famílias beneficiadas e apresentar ao Con-
selho Municipal de Assistência Social para apreciação e aprovação;

VII - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da concessão dos benefícios eventuais, bem como o seu 
financiamento;

VIII - a realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais;

IX - a expedição de instruções e a criação de formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios even-
tuais.

Art. 29. - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social:
a) estabelecer critérios e prazos para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência 
Social;

b) acompanhar periodicamente a concessão desses benefícios, no âmbito do município, por meio de relatório quantitativo fornecido pelo 
órgão gestor da Assistência Social;

c) acompanhar a relação dos tipos de benefícios concedidos e também dos benefícios negados e as justificativas da não concessão;

d) fiscalizar a regulamentação da prestação dos benefícios eventuais em consonância com a Política Nacional e o Plano Municipal de Assis-
tência Social;

e) fiscalizar a responsabilidade do município na efetivação do direito, a destinação de recursos financeiros do município e do estado título 
de cofinanciamento do custeio dos benefícios eventuais; e
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f) acompanhar as ações do município na organização do atendimento aos beneficiários de modo a manter a integração de serviços, bene-
fícios e programas de transferência de renda.

Art. 30. - Não são provisões da política de assistência social os itens referentes às órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, 
dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos 
de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de 
saúde fora do município, transporte de doentes, leites, dietas e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso conforme 
prescrição especial.

Art. 31. - As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, habita-
ção e demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

Art. 32. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as Lei Municipais 1.507/2009 e a Lei 1856/2017.

Gabinete do Prefeito de Irani/SC, 13 de outubro de 2022.

VANDERLEI CANCI
Prefeito

Registrado e publicado nesta Secretariam em 13/10/2022.

ALUISIO DELINO BAVARESCO
Secretário de Administração e Finanças
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Irineópolis

Prefeitura

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2022
Publicação Nº 4281282

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E39C9DF96E88733F04567C7E38D1FDE05D3DDF2D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2022
Código TCE-SC E39C9DF96E88733F04567C7E38D1FDE05D3DDF2D
A Prefeitura Municipal de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 17 de novembro de 2022, às 
14:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, com critério de adjudicação MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a 
Lei nº 8.666/93, visando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOL-
TAICO - GERAÇÃO DISTRIBUIDA, EM UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO”. O edital de Licitação encontra-se a disposição dos interes-
sados, no Departamento de Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, sita a Rua Paraná, nº 200, Centro, Irineópolis 
SC, Fone 47 3625-1111, no site www.irineopolis.sc.gov.br.
Irineópolis, 28 de outubro de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2022 - PM
Publicação Nº 4281055

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 334C04C338EBD6F490F668778AAD8CBD574F25C1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2022
CODIGO TCE Nº 334C04C338EBD6F490F668778AAD8CBD574F25C1
A Prefeitura Municipal de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 16 de novembro de 2022, às 
14:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, com critério de adjudicação MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a 
Lei nº 8.666/93, visando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO/GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO, COM ÁREA DE 572,00 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRI-
TIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA”. O edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, 
no Departamento de Licitações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, sita a Rua Paraná, nº 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 
47 3625-1111, no site www.irineopolis.sc.gov.br. Irineópolis, 28 de outubro de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº034/2022
Publicação Nº 4280976

RESOLUÇÃO N.º 034/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã VIVIANE RENATA OPAUTCHAK, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que lhe confere o inciso VII do artigo 105 da Lei Complementar N.º
007/2001 de 15/10/2001, e, considerando a solicitação feita através de AUTO da
Vigilância Sanitária,

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR, até a data de 30/11/2022, os efeitos da resolução n.º 021/2022 de 02/08/2022, com redação dada pelas Resoluções 
n.º 015/2022, 029/2022 e 031/2022, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário da servidora ANALU THAIS LEANDRO, para 
exercer as atividades de Enfermeira (44h/sem), na forma de contratação direta, visando ao atendimento temporário excepcional junto ao 
Hospital Municipal Bom Jesus, devido não haver teste seletivo ou concurso público vigente, para suprir a demanda de profissionais nessa 
categoria.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 31/10/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

http://www.irineopolis.sc.gov.br
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Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, 30 de Outubro de 2022.

VIVIANE RENATA OPAUTCHAK
Presidente HMBJ

RESOLUÇÃO Nº035/2022
Publicação Nº 4280977

RESOLUÇÃO N.º 035/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã VIVIANE RENATA OPAUTCHAK, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que lhe confere o inciso VII do artigo 105 da Lei Complementar N.º
007/2001 de 15/10/2001, e, considerando a solicitação feita através de AUTO da
Vigilância Sanitária,

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR, até a data de 30/11/2022, os efeitos da resolução n.º 009/2022 de 31/05/2022, com redação dada pelas Resoluções 
n.º 016/2022, 023/2022 e 032/2022, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário da servidora CARLA RODRIGUES DOS SANTOS, 
para exercer as atividades de Técnica de Enfermagem (44h/sem), na forma de contratação direta, visando ao atendimento temporário 
excepcional junto ao Hospital Municipal Bom Jesus, devido não haver teste seletivo ou concurso público vigente, para suprir a demanda de 
profissionais nessa categoria.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 31/10/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, 30 de Outubro de 2022.

VIVIANE RENATA OPAUTCHAK
Presidente HMBJ

RESOLUÇÃO Nº036/2022
Publicação Nº 4280978

RESOLUÇÃO N.º 036/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã VIVIANE RENATA OPAUTCHAK, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que lhe confere o inciso VII do artigo 105 da Lei Complementar N.º
007/2001 de 15/10/2001, e, considerando a solicitação feita através de AUTO da
Vigilância Sanitária,

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR, até a data de 30/11/2022, os efeitos da resolução n.º 011/2022 de 01/06/2022, com redação dada pelas Resoluções 
n.º 015/2022, 027/2022 e 033/2022, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário da servidora SOLANGE DOS SANTOS, para 
exercer as atividades de Enfermeira (44h/sem), na forma de contratação direta, visando ao atendimento temporário excepcional junto ao 
Hospital Municipal Bom Jesus, devido não haver teste seletivo ou concurso público vigente, para suprir a demanda de profissionais nessa 
categoria.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 31/10/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, 30 de Outubro de 2022.

VIVIANE RENATA OPAUTCHAK
Presidente HMBJ
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RESOLUÇÃO Nº037/2022
Publicação Nº 4280979

RESOLUÇÃO N.º 037/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã VIVIANE RENATA OPAUTCHAK, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o que lhe confere o inciso VII do artigo 105 da Lei Complementar N.º
007/2001 de 15/10/2001, e, considerando a solicitação feita através de AUTO da
Vigilância Sanitária,

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR, até a data de 31/12/2022, os efeitos da resolução n.º 020/2021 de 01/12/2021, com redação dada pelas resoluções 
022/2021, 004/2022, 014/2022 e 025/2022, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário da servidora JOSIANE MACHADO MA-
CIEL, para exercer as atividades de Técnica de Enfermagem (44h/sem), na forma de contratação direta conforme, visando ao atendimento 
temporário excepcional junto ao Hospital Municipal Bom Jesus, devido não haver teste seletivo ou concurso público vigente, para suprir a 
demanda de profissionais nessa categoria.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 20/11/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, 30 de Outubro de 2022.

VIVIANE RENATA OPAUTCHAK
Presidente HMBJ
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Itá

Prefeitura

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022
Publicação Nº 4281180

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2E090F8B0A5EADECFCD0D69150D8CB932DC8B62B
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
O Prefeito Municipal de Itá - SC, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial, Sistema de Registro de Preço, no 
dia 18 de novembro de 2022, para possível aquisição de luvas especais e bainhas para uso no serviço de inseminação artificial. As propostas 
serão recebidas até as 08h30min do dia 18 de novembro de 2022 e abertas às 08h30min nesta mesma data. O edital encontra-se disponível 
no site “www.ita.sc.gov.br” as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e 
pelo telefone (49) 3458-9506. Itá - SC, 28 de outubro de 2022.

CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Prefeito Municipal

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2022
Publicação Nº 4281394

 ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2022
O Prefeito do município de Itá, Estado de Santa Catarina, torna público que realizou Inexigibilidade de Licitação nº 029/2022, em prol da 
empresa STARSHOW PROMOÇÕES & MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.641.488/0001-85, objetivando a contratação de Show 
do artista “DÉLCIO TAVARES” com banda completa, em evento a ser realizado na Concha Acústica do município de Itá-SC, com apresenta-
ção prevista para o dia 12/11/2022 e início previsto para as 21h00hs, com duração mínima de 01h30min, por ocasião da Abertura do Brilha 
Itá – 2022, inauguração das luzes e da parada natalina. O município deverá efetuar o pagamento do valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete 
mil e quinhentos reais). Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei nº. 8.666/93. O edital estará disponível no site “ita.atende.net” após 
a homologação do Processo Licitatório e as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração 
e Fazenda e pelo telefone (49) 3458-9506. Itá – SC, 28 de outubro de 2022.

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
PREFEITO MUNICIPAL



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 323

HOMOLOGAÇÃO PL 176/2022
Publicação Nº 4280862

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6F954FEF5A6A31F0A15063BFC315B35785786669

 

MUNICIPIO DE ITÁ
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2190 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 180 codigoCliente: 2190 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-1838-FLIKACCDGHGRL-4 - Emitido por: GABRIEL GERMANO MARASCHIN 28/10/2022 08:29:32 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Dispensa de Licitação
Para Contratação de Serviços

56/2022
Processo Administrativo: 176/2022

Ao Sr(a). Clemor Antônio Battisti tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº
175/2021.

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Dispensa  de  Licitação  nº.  56/2022,  o(s)
participante(s):

473090 - ASSOCIACAO COMERCIAL CULTURAL E INDUSTRIAL DE EREC
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 CONTRATAÇÃO  DE  STAND  (Nº  49),  DO  PAVILHÃO
1,  COM  APROXIMADAMENTE  9,0  M2,  PARA
PARTICIPAÇÃO  NA  FRINAPE  2022,  QUE  SERÁ
REALIZADA  NO  PARQUE  ACCIE,  NA  CIDADE  DE
ERECHIM, NAS DATAS PREVISTAS DE 11 A 20 DE
NOVEMBRO DE 2022.

UNIDADE  1 R$4.320,00 R$4.320,00

Total do Fornecedor: R$4.320,00

Itá, 28 de outubro de 2022.

___________________________________
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI

Prefeito Municipal
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Itapema

Prefeitura

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.070.2022
Publicação Nº 4279614

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Itapema, torna público a abertura do:
Pregão Eletrônico nº. 07.070.2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição complementar de instrumentos e acessórios musicais para atender as necessidades da Rede 
Municipal de Ensino de Itapema, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Anexo I do Edital Nº.07.070.2022.
Data de início do recebimento das propostas de preço e documentos de habilitação: A partir das 12:00 (doze horas) do dia 31 (trinta e um) 
de outubro de 2022.
Data final para recebimento das propostas de preço e documentos de habilitação: Até às 12:59 (doze horas e cinquenta e nove minutos) 
do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2022.
Data de Abertura das Propostas e etapa de lances: às 13:00 (treze) horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2022.
Endereço para retirada do edital: O edital poderá ser baixado pelo sítio www.comprasbr.com.br ou www.itapema.sc.gov.br, no ícone “lici-
tações – pregão eletrônico: 07.070.2022” ou pessoalmente, Avenida Nereu Ramos, 134, Bairro Centro. Dúvidas, entrar em contato pelo 
telefone (047) 3267-1495.

Itapema, 27 de outubro 2022.

Alessandra Simas Ghiotto
Secretária Municipal de Educação

http://www.comprasbr.com.br/
http://www.itapema.sc.gov.br/
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 4.315, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281512

Retificação de Publicação da Lei nº 4.315, de 24 de outubro de 2022.

Considerando erro na publicação da Lei nº 4.315/2022, realizada no dia 28/10/2022, edição nº. 4.019, pág. 1020, do Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, retifica-se a referida publicação para a seguinte redação:

Lei nº 4.315 de 24 de outubro de 2022.

“Altera a Lei Municipal nº 1.497 de 1º de julho de 1998 e dá outras providências.”

A Prefeita Municipal de Itapema, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de 
Itapema faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

Lei

Art. 1º Altera o art.9º da Lei Municipal nº 1.497 de 1º de julho de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º: ........................................................................................................ 
...................................................................................................................
II - do 1º ao 2º ano do Ensino Fundamental - 20 % (vinte por cento);
III - do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental - 20% (vinte por cento);
IV - do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - 20% (vinte por cento);
V – auxiliares de sala de aula - 5% (cinco por cento)
VI - professores da Educação Infantil - 20% (vinte por cento)

Art. 2º Adita parágrafos e incisos ao art. 9º da Lei Municipal n.º 1.497 de 1º de julho de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.9º ....................................................................................
 .............................................................................................. 
§ 1º O professor Alfabetizador receberá 5% (cinco por cento) a mais de regência de classe no final do ano letivo vigente devendo comprovar:
I - a evolução da leitura e da escrita dos estudantes por meio das planilhas que serão encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação 
para as Escolas de Ensino Fundamental nos meses de março, junho, outubro e dezembro;
II - a aplicação das planilhas será realizada pelos Supervisores e Orientadores Educacionais da Escola;
III - a aplicação das planilhas referente ao mês de dezembro será realizada por um profissional encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Educação;
IV - as produções dos estudantes referentes aos meses de março, junho e outubro ficarão arquivadas na Escola, e as produções referentes 
ao mês de dezembro ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Educação;
V - no mês de dezembro após análise dos resultados, 90% (noventa por cento) das turmas de 1º ano deverão obter nível conceitual silá-
bico-alfabético;
VI - no mês de dezembro após análise dos resultados, 90% (noventa por cento) das turmas de 2º ano deverão obter nível conceitual alfa-
bético;
VII - o professor alfabetizador deverá ter 90% (noventa por cento) de presença de efetivo trabalho, em sala de aula, sendo que poderão 
ser abonadas as faltas justificadas, após avaliação da Equipe Técnica da Secretaria de Educação;
VIII - o professor alfabetizador deverá aplicar 2 (dois) Projetos de alfabetização durante o ano letivo com registro escrito e fotográfico;
IX - o professor alfabetizador deverá ter 90% (noventa por cento) de presença nas Formações Continuadas.
§ 2º O pagamento dos 5% (cinco por cento) a mais na regência de classe do professor alfabetizador que atua em turmas de 1º e 2º anos 
será efetivada a cada final de ano letivo, ou seja, no mês de Dezembro.
§ 3º O Professor Alfabetizador receberá os 5% a mais na sua regência de classe referentes aos meses de fevereiro à dezembro, ao final de 
cada ano letivo, após avaliação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação.”

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

Itapema, 24 de outubro de 2022.

NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal de Itapema
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Itapiranga

Prefeitura

PORTARIA Nº 321/2022
Publicação Nº 4281715

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 82EDC241C22286BBF0AAF78C80F032B60B0ED144
Portaria nº 321, de 26 de outubro de 2022

O Prefeito de Itapiranga Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Com-
plementar nº 39/2011 e Lei Complementar nº 002/2006 e suas alterações;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear FRANCISCO WUITSCHIK matrícula nº 14915/02, a partir do dia 26 de outubro de 2022, no cargo de provimento efetivo de 
Motorista com 40 horas semanais, tendo em vista aprovação no concurso público nº 02/2021, exercendo as atribuições do referido cargo 
de conformidade com a Legislação Municipal.
Art. 2º - Vinculado ao Regime de Trabalho Estatutário e enquadrado no nível 586 classe A-02.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga SC, 26 de outubro de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 322/2022
Publicação Nº 4281733

Portaria nº 322, de 26 de outubro de 2022

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a partir do dia 26 de outubro de 2022, o saldo de férias correspondente a treze dias para a servidora municipal NADIR 
TERESINHA ETGES matrícula nº 1455/06, por ter sido convocado antecipadamente por motivo de superior interesse público, através da 
Portaria nº 347 de 20/12/2022.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Itapiranga SC, 26 de outubro de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Adrissa Arnhold
Diretora de Recursos Humanos

TERMO DE EXERCÍCIO Nº 31/2022
Publicação Nº 4281722

TERMO DE EXERCÍCIO 31/2022

FRANCISCO WUITSCHIK portador do RG nº 4.899.679, CPF nº 055.410.679-52, entrou em exercício no cargo de provimento efetivo de 
Motorista, no dia 26 de outubro de 2022, conforme disposto no Decreto nº 153 de 25 de junho de 2021, que homologa a classificação final 
do Concurso Público nº 02/2021 e nomeado pela Portaria nº 321/2022 de 26 de outubro de 2022.

Itapiranga SC, 26 de outubro de 2022.

Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Francisco Wuitschik
Servidor Municipal
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TERMO DE POSSE Nº 31/2022
Publicação Nº 4281720

TERMO DE POSSE 31/2022

FRANCISCO WUITSCHIK portador do RG nº 4.899.679, CPF nº 055.410.679-52, tomou posse no cargo de provimento efetivo de Motorista, 
no dia 26 de outubro de 2022, conforme disposto no Decreto nº 153 de 25 de junho de 2021, que homologa a classificação final do Concurso 
Público nº 02/2021 e nomeado pela Portaria nº 321 de 26 de outubro de 2022.

Itapiranga SC, 26 de outubro de 2022.

Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

Francisco Wuitschik
Servidor Municipal
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Itapoá

Prefeitura

TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITAPOÁ
Publicação Nº 4281090

TERMO DE CONVÊNIO N° 01/2022 - SMS

TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ (SC) E INSTITUTO DE SAÚDE SANTA CLARA.

O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 81.140.303/0001-01, com sede na Mariana 
Michels Borges, n° 201, Bairro Itapema do Norte, CEP 89249- 000, neste ato representado pelo Prefeito de Itapoá o senhor Marlon Roberto 
Neuber, juntamente com a Secretária de Saúde, a senhora Janayna Gomes Silvino, Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no 
CNPJ sob o nº 11.485.410/0001-96 e o INSTITUTO DE SAÚDE SANTA CLARA, com sede na cidade de Candói, na Rua Pedro Rocha de Abreu 
nº 193 CEP 85.140-000 inscrita no CNPJ sob o n° 08.325.231/0001-87, neste ato representado por sua presidente, senhora Silvia Lignane 
Kawada, resolvem por mútuo acordo, e em conformidade com o Art. 199 da Constituição Federal, com a Lei 8.080 e a Instrução Normativa 
Nº 05/2013, firmar o presente Termo de Convênio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1 - Este Convênio objetiva o repasse de subvenção social ao INSTITUTO DE SAÚDE SANTA CLARA, visando firmar parceria em prol da 
prestação de serviços especializados nas áreas de Pronto Atendimento 24 Horas do Município de Itapoá, com prestação de serviços médicos 
de urgência e emergência, incluindo equipes de saúde, apoio administrativo e operacional, visando atender com eficácia, eficiência, econo-
micidade e efetividade os serviços de Urgência e Emergência 24hs por dia (7 dias da semana), sem interrupções; assegurando assistência 
universal e gratuita à toda a população que procurar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – PA 24hs de Itapoá/SC.

2- DOS REPASSES FINANCEIROS
2.1. Pela prestação dos serviços objeto deste Convênio, o Município de Itapoá repassará o valor mensal, previsto de até R$ 818.753,00 
(oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais).
2.2. O valor global estimado para este Convênio é de até: R$ 9.825.836,00 (nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta 
e seis reais) para 12 (doze) meses.
2.3. O pagamento será efetuado mediante a liberação de 12 (doze) parcelas mensais consecutivas, cujo valor é composto de uma parte fixa 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do orçamento mensal, no valor máximo de R$ 655.002,40 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e 
dois reais e quarenta centavos) e uma parte variável correspondente a 20% (Vinte por cento) do orçamento mensal, calculada com base 
na avaliação da produção e indicadores de qualidade, conforme a Cláusula 7 (Metas De Produção e Indicadores de Qualidade) do presente 
Termo, no valor de R$ 163.750,60 (cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos).
2.4. A instituição apresentará à Comissão de Avaliação e Fiscalização, prestação de contas inerentes ao convênio, comparando os resultados 
alcançados com as metas previstas.
2.5. A avaliação da parte variável será realizada mensalmente, podendo gerar um ajuste financeiro a menor no mês subsequente, depen-
dendo do percentual de alcance dos indicadores, pelo Pronto Atendimento- P.A. 24 Horas de Itapoá.
2.6. Visando o acompanhamento e avaliação deste convênio e o cumprimento das atividades estabelecidas, a instituição deverá encaminhar 
mensalmente, até o dia 05 (cinco), a documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pelo Pronto Atendimento- P.A. 24 
Horas de Itapoá.
2.7. Mensalmente, a Comissão de Avaliação e Fiscalização realizará a avaliação e pontuação dos dados de produção apresentados e dos 
indicadores de qualidade que condicionam o valor do pagamento variável citado no item 2.3 deste documento.
2.8. A parte variável do Convênio (20%), conforme especificado no item 2.3 deste documento, será composta de 05% Produção do Ser-
viço de Apoio Diagnóstico Terapêutico e 05% Produção do Serviço de Urgência e Emergência, e 10% Indicadores de Qualidade, avaliada 
conforme tabela abaixo.

ATIVIDADE REALIZADA VALOR A PAGAR

SADT
(05% do Valor variável)

Entre 85% e 100% do volume conveniado 100% do peso percentual da atividade SADT

Entre 70% e 84,99% do volume conveniado 75% do peso percentual da atividade SADT
Entre 69,99% e 50% do volume conveniado 50% do peso percentual da atividade SADT
Menor que 49,9% do volume conveniado 00% do peso percentual da atividade SADT
ATIVIDADE REALIZADA VALOR A PAGAR
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URGENCIA E EMERGENCIA
(05% do Valor variável)

Entre 85% e 100% do volume conveniado 100% do peso percentual da atividade urgência e emer-
gência

Entre 70% e 84,99% do volume conveniado 75% do peso percentual da atividade urgência e emer-
gência

Entre 69,99% e 50% do volume conveniado 50% do peso percentual da atividade urgência e emer-
gência

Menor que 49,9% do volume conveniado 00% do peso percentual da atividade urgência e emer-
gência

ATIVIDADE REALIZADA VALOR A PAGAR
INDICADORES DE QUALIDADE
(10%, do valor variável, sendo:
5%- Apresentação de Produção;
2,5% - Resolução de Reclama-
ções;
2,5% Pesquisa de Satisfação do 
Usuário.

Média Alcançada entre 85% e 100% da Meta prevista 100% do peso percentual dos indicadores de qualidade
Média Alcançada entre 70% e 84,99% da Meta prevista 75% do peso percentual dos indicadores de qualidade
Média Alcançada entre 69,99% e 50% da Meta prevista 50% do peso percentual dos indicadores de qualidade

Média Alcançada menor que 49,9% da Meta prevista 00% do peso percentual dos indicadores de qualidade

2.1- Visando o acompanhamento e avaliação do Convênio e o cumprimento das atividades estabelecidas para a instituição deverá encami-
nhar mensalmente, até o dia 05 (cinco), a documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pelo Pronto Atendimento- P.A. 
24 Horas de Itapoá, relativa ao mês anterior.

3. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

3.1 - Repassar, através do Fundo Municipal de Saúde, ao INSTITUTO DE SAÚDE SANTA CLARA, o montante de até R$ R$ 9.825.836,00 (nove 
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais), dividido em 12 (doze) parcelas de até R$ 818.753,00 (oitocentos 
e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais), compreendendo liberações a partir do mês de novembro de 2022 até o dia 15 de cada 
mês na conta corrente nº 94342-8 do Banco UNIPRIME (084), agência 0015.

3.2 - Receber e fiscalizar a prestação de contas apresentada pelo INSTITUTO DE SAÚDE SANTA CLARA, ficando a liberação, a partir da se-
gunda parcela, condicionada à aprovação da prestação de contas do mês anterior através do formulário TC 28, que deverá ser apresentado 
até o dia 05 (cinco) de cada mês.
3.3 - Atuar de acordo com as normas legais e diretrizes do Ministério da Saúde, bem como as que dispõem esse instrumento.
3.4 - Nomear através de Decreto Municipal uma Comissão de Avaliação e Fiscalização - CAF, da Secretaria Municipal de Saúde, específica 
para efetuar o acompanhamento da Administração e Operacionalização do objeto do Convênio.
3.5 - Fornecer à instituição executora do convênio, e a seu pessoal o apoio necessário à plena consecução dos objetivos do Convênio.
3.6 - Acompanhar, supervisionar e fiscalizar, a execução das atividades desenvolvidas.
3.7 - Repassar os recursos financeiros previstos, de acordo com o cronograma e condições estabelecidas.
3.8 - Controlar a qualidade dos serviços conveniados, identificando possíveis distorções e sugerindo ajustes, quando necessário.
3.9 - Possibilitar o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a viabilização dos correspondentes termos de cessão de uso.
3.10 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item acima, anteriormente à formalização dos termos de cessão de uso.
3.11 - Realizar permanente vistoria quanto à funcionalidade dos equipamentos, fornecendo pareceres técnicos quando solicitado pela ins-
tituição.
3.12 - Fiscalizar o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela instituição, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, acom-
panhando o desenvolvimento dos serviços prestados, conferindo sua execução, e atestando documentos fiscais pertinentes, podendo ainda 
sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos deste convênio.
3.13 - Ocorrendo eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, devem ser anotadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando, caso seja preciso, os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis, devendo ainda ser exigidas plano de ações corretivas e preventivas necessárias.
3.14 - As irregularidades e/ou problemas no desenvolvimento dos serviços devem ser notificadas à instituição, por escrito, fixando-se prazo 
para a sua correção, devendo-se prestar-lhe esclarecimentos sobre as circunstâncias em que foram observadas tais falhas na prestação.
3.15 - Comunicar à instituição, por escrito, quaisquer modificações no objeto a ser prestado, bem como estipular prazos para sua adequação.
3.16 - Embargar a continuação dos serviços que estejam sendo executados em desacordo com os elementos dos serviços, com as obriga-
ções da instituição e/ou com as Normas de Segurança, das quais a instituição declara ter pleno conhecimento.

4. DESTINAÇÃO DO REPASSE

4.1 - Conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste convênio.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

5.1 - QUANTO À ASSISTÊNCIA:
a) Atendimento Médico a qualquer paciente, de forma contínua nas 24horas do dia, não sendo permitida a limitação do atendimento por 
qualquer cláusula contratual ou outra alegação;
b) Assistência de Enfermagem contínua nas 24h;
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c) Realizar avaliação médica e de enfermagem de forma sistemática no intervalo de tempo que cada paciente exigir, em todos os pacientes 
que estão em atendimento;
d) Operacionalizar junto a regulação de leitos, Via Sistema de Regulação (SISREG) os pacientes com indicação de internação hospitalar, 
através dos mecanismos regulatórios vigentes;
e) Assegurar o suporte assistencial aos pacientes críticos na Unidade, inclusive durante sua transferência para Unidade Hospitalar de maior 
complexidade
f) Realizar os procedimentos cirúrgicos emergenciais de baixa complexidade.
g) Ofertar os exames laboratoriais de Amilase, Creatinina, Gasometria Arterial, Hemograma, Parcial de Urina, Potássio, Sódio, TGO/TGP, 
Troponina Quantitativa e Ureia), nos atendimentos de Urgência, conforme a necessidade do paciente.
h) Ofertar o Exame de Gasometria Arterial, para renovação dos processos de oxigenoterapia domiciliar dos pacientes vinculados as UBS do 
Município, com agendamento eletivo, via Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, no quantitativo de até 10 (dez) exames 
por ano.
i) Deverá fornecer ao município o quantitativo de 300 exames de Raio X, por mês, com laudos, para agendamento eletivo via Central de 
Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.
j) Investir em equipamentos necessários à realização de elucidação diagnóstica com resolutibilidade, referentes aos exames de imagem 
como Raio X.
k) Evoluir e registrar todos os atendimentos realizados pelos profissionais da saúde em prontuários eletrônicos, com o máximo de detalhes 
clínicos pertinentes a situação do paciente.
l) Comunicar ao Departamento de Vigilância em Saúde de Itapoá, todos os casos de notificação compulsória que porventura sejam suspei-
tados e ou diagnosticados na Unidade;
m) Garantir que a Classificação de Risco seja respeitada nas filas de espera para qualquer atendimento ou procedimento, não havendo 
nenhum tipo de diferenciação ou privilégios nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS;
n) Garantir o atendimento dos pacientes com dignidade, respeito e cordialidade, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a 
qualidade na prestação dos serviços;
o) Esclarecer os direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos e realizados;
p) Respeitar a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente 
perigo de morte ou obrigação legal;
q) Garantir o sigilo dos dados e informações relativas aos usuários;
r) Garantir a alimentação para os pacientes que permanecerem em observação por mais de 06 (seis) horas;
s) Assegurar a presença de um acompanhante no atendimento a menores de 18 anos, a idosos e a pessoas com deficiência, de acordo com 
as portarias ministeriais e legislação vigente.

5.2 - DIRETRIZES CLÍNICAS, NORMAS, ROTINAS BÁSICAS E PROCEDIMENTOS:

Seguir Diretrizes Clínicas, Normas, Rotinas Básicas e Procedimentos, de acordo com os seguintes preceitos:
a) Centrar as diretrizes assistenciais na qualidade do atendimento prestado aos usuários, voltadas para a atenção acolhedora, resolutiva e 
humana;
b) Implementar ações de cuidados à saúde baseadas em evidências científicas e nas diretrizes de boas práticas de atenção segundo os 
princípios sugeridos no Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde (OMS), entre outros.
c) As rotinas técnicas e assistenciais da Unidade deverão ser apresentadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá, bem como as 
suas alterações.
d) Cumprir normas, diretrizes clínicas estipuladas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá, Ministério da Saúde e outras entidades que 
normatizam os atendimentos realizados.
e) Notificar ao órgão competente (Departamento de Vigilância em Saúde) todos os casos de notificação compulsória que porventura sejam 
diagnosticados.
f) Alimentar e atualizar os sistemas de informação disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde.

5.3 QUANTO AO ASPECTO INSTITUCIONAL:

a) Atender com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS oferecendo, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalida-
des descritas neste Termo de Referência;
b) A instituição fica sujeita a rescisão do convênio e sujeição à Declaração de Inidoneidade e responsabilização Civil e Criminal caso ocorra 
cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou de seus responsáveis;
c) Observar, durante todo o Prazo do Convênio, a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (PNH/MS), visando o cumprimen-
to do modelo de atendimento humanizado proposto e adequado a Unidade de Pronto Atendimento – P.A. 24 Horas de Itapoá;
d) Garantia do atendimento do usuário no acolhimento, para toda e qualquer informação, disponibilizando, caso o usuário solicite, cópia de 
prontuário do usuário, conforme legislação;
e) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;
f) Respeito à decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente 
perigo de morte ou obrigação legal;
g) Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos usuários;
h) Manter os dados de atendimentos atualizados, disponibilizando ao Município, a partir do registro no SIA/SUS, e sistema da Secretaria 
Municipal de saúde, para efeito de monitoramento, controle, avaliação e auditoria.
i) Responder, civil e criminalmente, por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, 
na execução do objeto da presente contratação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.
j) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução dos serviços objeto do presente convênio.
k) Prestar esclarecimentos, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, a todos os questionamentos efetuados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
l) Designar Responsável Técnico da Unidade de Pronto Atendimento- P.A.-24 Horas, junto aos Conselhos de Classes, como o Conselho 
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Regional de Medicina, Enfermagem, Farmácia e quaisquer outros exigidos pela legislação vigente para a prestação de serviços na unidade.
m) Apresentar até o 30º dia após a assinatura do convênio, o Certificado de Responsabilidade Técnica da unidade emitido pelos respectivos 
Conselhos Regionais, de acordo com as exigências legais.
n) Garantir que toda prescrição medicamentosa, para atendimento externo, considere como primeira opção terapêutica, os medicamentos 
constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUME (ANEXO III).
o) Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os pacientes, por eventual indenização de danos morais decorrentes de ação, omissão, 
negligência, iatrogenias, imperícia ou imprudência, decorrentes de atos praticados por profissionais subordinados a instituição.
p) Responsabilizar-se por eventuais danos materiais e morais oriundos de ações decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, ou 
relações com terceiros, como por exemplo, fornecedores.
q) Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos pertinentes.
r) Adotar padronização, aprovada pela Secretaria Municipal de saúde de Itapoá, nos impressos inerentes ao serviço ou entregues aos pa-
cientes, sinalizações, uniformes e demais itens;
s) Faltando 30 (trinta) dias para o término do Convênio deverá ser realizada a atualização cadastral dos equipamentos, mobiliários e mate-
riais permanentes, por meio de inventário de todos os equipamentos existentes, informando sua localização, o nome e tipo do equipamento, 
assim como seu número de patrimônio.
t) Devolver à Secretaria Municipal de Saúde após término do convênio, toda área, equipamentos, instalações e utensílios em perfeitas 
condições de uso.
u) Não transferir a outrem, no todo, o objeto deste Edital. Poderá ser transferido em parte desde que com prévia e expressa anuência da 
Administração Municipal de Itapoá, podendo ser transferidos os seguintes serviços:
· Serviços de Laboratório;
· Serviços de Lavanderia;
· Técnico de Raio X e responsável técnico
· Laudos de Raio X;
· Serviços de Plantão Médico;
· Equipes de apoio como limpeza, recepção e motoristas;
· Manutenção do imóvel, móveis, veículos e equipamentos.
v) Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá na prestação de serviços de assistência, em casos de 
calamidades, surtos, epidemias e catástrofes. Nestes casos, se houver necessidade, será possível o equilíbrio econômico financeiro.

5.4 - QUANTO AO ASPECTO OPERACIONAL:

a) Assegurar a organização, administração e gerenciamento das atividades do Pronto Atendimento- P.A. 24 Horas de Itapoá, de forma a 
garantir a prestação do serviço 24horas por dia, 07 dias por semana, com acolhimento e protocolo de classificação de risco, identificando o 
paciente que necessite de tratamento imediato, estabelecendo o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento.
b) Organizar e implementar ações de ordem logística (limpeza e conservação, manutenção predial, segurança, telefonia, descarte de re-
síduos, transporte e disponibilidade de insumos e medicamentos, entre outras), de gerenciamento de equipe técnica e administrativa, de 
registro detalhado das informações dos atendimentos e das informações sobre saúde, pertinentes ao atendimento da população.
c) Disponibilizar todos os insumos e instrumentos, bem como medicamentos, gases medicinais, materiais de expediente, higiene e limpeza 
necessários ao completo funcionamento do Pronto Atendimento 24 Horas de Itapoá, em quantidade suficiente para atender a integralidade 
os serviços prestados.
d) Garantir que a Unidade esteja devidamente cadastrada e atualizada no banco de dados do Sistema de Cadastro Nacional de estabeleci-
mentos de Saúde (SCNES), conforme legislação vigente que institui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
e) Fica a instituição responsável pelo transporte dos pacientes que necessitarem de atendimento subsequente em outras unidades de maior 
complexidade, devidamente tripulada e equipada, de acordo com a legislação vigente que regule o assunto, sem prejuízo ao atendimento 
praticado na Unidade;
f) Fornecer:
I. Materiais médicos, insumos e instrumentais adequados;
II. Serviços de esterilização dos materiais, tanto de materiais termorresistentes quanto de materiais termossensíveis;
III. Manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos disponibilizados para funcionamento da Unidade;
IV. Profissionais para atuar na Recepção, Acolhimento e Apoio Administrativo;
V. Uniformes tipo pijama cirúrgico e sapato antiderrapante, conforme as normas de segurança. O pijama cirúrgico deverá conter o símbolo 
do Município de Itapoá (Brasão), bem como o símbolo do SUS e da instituição.
VI. Roupas hospitalares (enxoval);
VII. Gases Medicinais;
VIII. Sistema de segurança;
IX. Lavanderia;
X. Limpeza;
XI. Manutenção Predial, incluindo área do pátio e estacionamento e Conforto Ambiental;
XII. Coleta, transporte e tratamento de resíduos;
XIII. Gerador de energia compatível para atender no mínimo a área crítica da Unidade de Pronto Atendimento – P.A. 24 Horas (sala de 
emergência), além da área de acolhimento e classificação de risco.

g) Solicitar aos usuários ou a seus representantes legais a documentação de identificação do paciente e, se for o caso, a documentação 
de encaminhamento especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá. Não deverá ser vedado acesso ao 
usuário que não possuir identificação;
h) Emitir o cartão do SUS;
i) Garantir os itens condicionantes para o correto preenchimento e dos serviços e exames realizados junto ao SCNES (Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde), tais como: carga horária, Código Brasileiro de Ocupação (CBO), equipamentos e demais requisitos 
necessários;
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j) Quitar todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Convenio, que se destinem a realização dos serviços, à locomoção de 
pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições, encargos e outros que forem devidos em razão dos serviços, não cabendo 
nenhuma transferência do ônus ao Município de Itapoá.
k) Arcar e manter os pagamentos em dia para evitar interrupção no fornecimento com as seguintes despesas:
I. Concessionária de Telefone;
II. Faturas de água/esgoto;
III. Faturas de energia elétrica;
IV. Faturas de internet.
l) Dar conhecimento imediato à Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá de todo e qualquer fato que altere de modo relevante o normal 
desenvolvimento do Convênio, ou que, de algum modo, interrompa a correta prestação do atendimento aos usuários da Unidade;
m) Realizar pesquisa de satisfação do usuário, através de “urna com lacre”, “totem eletrônico”, ou similar, em local visível, como Recepção 
e Sala Espera.
n) Observar os preceitos quanto ao serviço de Ouvidoria, facilitando o acesso do cidadão à Ouvidoria, respondendo em até 5 (cinco) dias 
úteis as demandas da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá.

5.5 QUANTO À GESTÃO DE PESSOAS

a) Deverá mobilizar pessoal de sua equipe, devidamente qualificada e corretamente dimensionada para a geração das informações que 
subsidiarão o preenchimento dos sistemas de informação nacionais.
a) Manter quadro de Recursos Humanos qualificados e compatível com o porte da unidade e com os serviços prestados, para a realização 
do atendimento de aproximadamente 160 pessoas por dia e 25.000 procedimentos ao mês, conforme estabelecido nas normas Sanitárias e 
respectivos Conselhos de Classe das Categorias Funcionais, para o funcionamento ininterrupto por 24 horas.
b) Garantir que todos os profissionais que executam ações e/ou serviços de saúde por ela empregados e ativos estejam devidamente cadas-
trados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), mantendo-o atualizado e comunicando todas as inclusões, alterações 
e exclusões, formalmente, à Secretaria Municipal de Saúde.
c) Garantir que o recrutamento e seleção dos profissionais sejam realizadas através de processos seletivos, respeitando os princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
d) Garantir a identificação individual dos profissionais por crachá ou similar, contendo no mínimo o nome e a profissão.
e) Fixar, em lugar visível, o cronograma de férias, escala de folga e de trabalho dos funcionários e especialmente a escala dos médicos de 
plantão e/ou sobreaviso, enviando uma cópia à Secretaria Municipal de Saúde mensalmente.
f) Desenvolver uma prática de gestão de pessoas, atendendo às Normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, implantando e desenvolven-
do uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes.
g) Autorizar os profissionais de saúde participar de atividades de educação permanentes organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde ou 
órgãos públicos com a anuência da Secretaria Municipal de Saúde.
h) Realizar no mínimo 1 (uma) vez por ano capacitação e curso de reciclagem para os membros das comissões e demais profissionais.
i) Promover a adesão de compromisso de todos os colaboradores com os princípios e diretrizes do SUS;
j) Implantar e manter, conforme Portarias do Ministério da Saúde (MS) e Resoluções da ANVISA (agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
e do Ministério do Trabalho, normas de atendimento a Acidentes Biológicos e Programa de Proteção de Riscos Ambientais (PPRA), além de 
fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
k) Os profissionais responsáveis pelos serviços médicos deverão ter formação em curso de medicina, em nível superior, por instituição reco-
nhecida pelo Ministério da Educação, devendo ainda estar registrados no respectivo conselho profissional;
l) Os profissionais responsáveis pelos serviços de enfermagem deverão possuir formação em curso de enfermagem, em nível superior, por 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e estar registrados no respectivo conselho profissional, ficando vedada a contratação de 
Técnicos de Enfermagem como substitutos para a realização das atividades específicas de Enfermeiro;
m) Os demais profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços de atenção à saúde deverão estar registrados nos respectivos 
conselhos profissionais e atender às normas e requisitos próprios, conforme a regulamentação da profissão.
n) A instituição deverá dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não interromper 
ou prejudicar os serviços prestados à população, informando a Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá para cadastramento dos mesmos 
no CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde);
o) Garantir que a escala de médicos plantonistas da Unidade seja cumprida, através de plano de contingência e chamada de profissionais 
de sobreaviso, para cobertura dos plantões em caso de faltas.
p) Manter controle do ponto biométrico, disponibilizado pela instituição, de todos os profissionais, inclusive substitutos, em serviço na Uni-
dade, apresentando à Secretaria Municipal de Saúde os extratos do ponto eletrônico, a qualquer momento que for requisitado.
q) A instituição deverá adotar valores compatíveis com os níveis de remuneração praticados no mercado para pagamento de salários;

5.6 QUANTO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:

a) Administrar, manter e reparar os bens imóveis e móveis, cujo uso lhe seja permitido, em conformidade com o disposto neste respectivo 
termo de convênio, até sua restituição à Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá.
b) Realizar a manutenção preventiva, mantendo em perfeitas condições os equipamentos e instrumentais cedidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Itapoá e, caso necessário, substituí-los por outros do mesmo padrão técnico;
c) Manter uma ficha histórica com as intervenções realizadas nos equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá ao longo do 
tempo, especificando o serviço executado e as peças substituídas;
d) Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base de dados para acesso irrestrito aos órgãos de controle do Poder 
Público;
e) Providenciar seguro contra incêndio, responsabilidade civil e patrimonial dos bens móveis e imóveis cedidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Itapoá, imediatamente após a assinatura do Convênio, a qual a cópia deverá ser enviada à Secretaria Municipal de Saúde de 
Itapoá e anexada ao convênio;
f) Dar conhecimento imediato à Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá de vícios ocultos, problemas nas estruturas ou funcionamento dos 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 333

bens móveis e imóveis da Unidade de Pronto Atendimento - PA 24 Horas, sob pena de responsabilização pelo dano e obrigatoriedade de 
reparação à Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá;
g) Arcar com as despesas decorrentes do fornecimento de água e energia elétrica;
h) Realizar a limpeza das fossas sépticas, dedetização da unidade e limpeza das caixas de água sempre que for necessário e de acordo com 
a legislação vigente.
i) Manter vigilância 24 horas;
j) Providenciar as análises de água sempre que necessário de acordo com a legislação vigente;
k) Responsabilizar-se pela coleta de resíduos,
l) Responsabilizar-se pela iluminação da área externa do prédio;
m) Arcar com as despesas concernentes ao uso, conservação, manutenção preventiva e corretiva, bem como impostos, taxas e tarifas 
incidentes sobre o imóvel;
n) Responder por eventuais ações judiciais provenientes da utilização do imóvel cedido, que por ventura vierem a sofrer durante a vigência 
deste Termo.

5.7 QUANTO AOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS E MOBILIÁRIOS:

5.7.1- Ficam cedidos à instituição, a título de cessão de uso e pelo prazo de vigência deste convenio os bens móveis e imóveis, equipamentos 
e instalações do (equipamento público), identificados, inventariados, avaliados e descritos quanto ao seu estado de conservação, através de 
assinatura de Termo De Permissão de Uso.
5.7.2- No momento da assinatura do Convênio a instituição assinará o inventário, com o nome e o quantitativo dos materiais permanentes, 
equipamentos e instrumentais, que serão cedidos pelo Município, bem como lista contendo os insumos que deverão ser adquiridos pela 
instituição.
5.7.3- Os demais equipamentos considerados necessários para a composição da Unidade serão adquiridos com o repasse de Investimento, 
conforme plano de trabalho.
5.7.4- Fica a instituição impedida de destinar bens cedidos para finalidades não vinculadas ao alcance das metas e dos objetivos previstos 
neste instrumento.
5.7.5- A instituição será obrigada em relação aos bens imóveis cedidos:
a) Conservá-los, mantendo-os limpos e em bom estado, incumbindo-lhe também devolvê-lo, ao final deste convênio em perfeitas condições 
de uso e conservação, sob pena de, a critério do Município, pagar os prejuízos, ou consertar os danos;
b) Assegurar o acesso dos servidores públicos encarregados da fiscalização do convênio e do bem cedido;
c) Pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso do bem cedido, inclusive tributos, tarifas e preços públicos; e
d) Retirar às suas expensas, caso solicitado pelo Município, eventuais bens adquiridos com recursos próprios, que se encontrem no bem 
cedido, ainda que a ele provisoriamente agregados.

5.8 - QUANTO À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:

5.8.1- Utilizar obrigatoriamente o sistema informatizado da Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá, ou o que for por ela indicado para as 
atividades assistenciais da Unidade;
5.8.2- Alimentar e atualizar os sistemas de informação a serem adotados pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá.

5.9 QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS:

5.9.1 - Cumprir o disposto na Instrução Normativa da Controladoria Interna nº 005/2013, de 10 de dezembro, aprovada pelo decreto Mu-
nicipal nº 2076/2014, de 06 de janeiro de 2014 e suas alterações.
5.9.2 Apresentar mensalmente, até o dia 05, a documentação informativa do alcance das metas de qualidade, relativa ao mês anterior, 
devendo conter:
a) Relação com identificação dos atendimentos realizados, devidamente segmentados pela sua natureza;
b) Estatísticas de óbitos;
c) Interação com a rede pública de atenção à saúde e com os complexos reguladores, estadual e municipal, especialmente quanto número 
de encaminhamentos e desfecho dos atendimentos e também aos problemas envolvendo remoção e transferência de usuários;
d) Quaisquer outras informações julgar relevante sobre as prestações do serviço e sobre as condições financeiras da Unidade.
5.9.2.1 - Os resultados alcançados pela instituição, com a execução do convenio, serão analisados, pela Comissão de Avaliação e Fiscaliza-
ção, responsável pelo acompanhamento, que emitirá relatório conclusivo e o encaminhará à instituição até o último dia do mês subsequente 
ao encerramento de cada período do exercício financeiro.

6. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
6.1- O presente convênio contará com uma Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, criada pelo Município de Itapoá, através de Decreto 
Municipal, publicado no Diário Oficial do Município.
6.2- É de competência da Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, praticar todos os atos de verificação da execução do convênio, confor-
me Termo de Referência, com a avaliação da qualidade de seus serviços, podendo ter acesso a qualquer documento, informação, balanços, 
relatórios de gestão e de execução contábil e demais documentos administrativos, técnicos e contábeis, sem prejuízo de outras comissões, 
além de analisar trimestralmente o cumprimento de suas metas.
6.3- A Comissão de Avaliação e Fiscalização poderá realizar, de forma periódica, auditorias por amostragem, sem aviso prévio, a fim de 
atestar a veracidade das informações repassadas.
6.4- A Comissão de Avaliação e Fiscalização deverá reunir-se mensalmente, de forma obrigatória, para análise das metas apresentadas pela 
instituição, com data acordada entre os membros da Comissão, sendo que a Comissão será composta por:
I - 01 (um) presidente, obrigatoriamente o Secretário Municipal de Saúde;
II - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
III - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde;
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IV - 01 representante da Secretaria da Fazenda;
V - 01 representante da Sociedade Civil, escolhido entre os membros do Conselho Municipal de Saúde;
VI - 01 representante da Câmara Municipal de Vereadores, sendo este servidor efetivo.

6.5- Os responsáveis pela fiscalização do Convênio, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade na utilização dos recursos ou bens 
de origem pública, comunicarão imediatamente o Secretário Municipal de Saúde, para providências cabíveis, sob pena de responsabilidade 
solidária.
7- Metas De Produção e Indicadores de Qualidade
7.1 - Metas de Produção

7.1.1- A instituição deverá alcançar a meta mínima de 4.500 pessoas atendidas por mês.
7.1.2- A instituição deverá realizar 300 exames de Raio-X eletivos por mês, no Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT).

7.2 -Indicadores de Qualidade

7.2.1- Apresentação de Produção no Sistema Próprio (AUE)

Apresentar a produção, no sistema próprio de Atendimento de Urgência e Emergência, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
que alimentará o Sistema SIASUS.
A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) dos atendimentos e procedimentos realizados no Pronto Atendimento – P.A. 
24 Horas de Itapoá, com os dados obrigatórios de identificação do paciente, o município de residência e o desfecho da situação. Todos os 
atendimentos devem ser concluídos com exatidão antes da consolidação dos dados, que poderá ser semanal, quinzenal ou mensal, sendo 
o prazo máximo estipulado para a consolidação dos dados é o quinto dia útil do mês subsequente aos atendimentos.

7.2.2- Resolução de reclamações

A meta é a resolução de 80% das reclamações recebidas.
7.2.2.1- Entende-se por reclamações recebidas, aquelas feitas através da ouvidoria ou para a Secretaria Municipal de Saúde, por qualquer 
meio, necessariamente com identificação do autor, registrada adequadamente.
7.2.2.2- Entende se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a 
seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

7.2.3- Pesquisa de satisfação do usuário

Destina-se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos pacientes ou acompanhantes. Mensalmente será avaliada a pesquisa de 
satisfação do usuário. A pesquisa será realizada através de um questionário específico depositado em uma “urna com lacre”, disponibilizada 
em local visível, como Recepção e Sala Espera.
A Meta da pesquisa de satisfação é o Número mínimo de respostas correspondentes à 10% do total de pacientes atendidos em consulta no 
Pronto Atendimento – P.A. 24 Horas de Itapoá.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes do presente convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO 2318 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE FILANTRÓPICAS
VINCULO: ORDINÁRIO 3.3.5.0
SUBFUNÇÃO: 0122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 - Cumprir o disposto na Instrução Normativa da Controladoria Interna nº 005/2013, de 10 de dezembro, aprovada pelo decreto Munici-
pal nº 2076/2014, de 06 de janeiro de 2014 e suas alterações.

10. DA VIGÊNCIA

10.1 - O presente convênio terá vigência de 12 meses a partir de sua assinatura, podendo ser renunciado por qualquer das partes mediante 
comunicado formal com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo ser alterado por aditamento, com anuência do Conselho Muni-
cipal de Saúde.

11. DO FORO

11.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Itapoá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente, para dirimir 
questões que oriundas do presente Convênio, que não puderem ser resolvidas pelas partes juntamente com Conselho Municipal de Saúde.

E assim por estarem justos e de acordo, as partes assinam o presente Termo em duas vias de igual teor, junto com as testemunhas.

Itapoá (SC), 26 de outubro de 2022.

MARLON ROBERTO NEUBER
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA LIGNANE KAWADA
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA

JANAYNA GOMES SILVINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Jaborá

Prefeitura

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 112/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2022
Publicação Nº 4281261

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9021981159B59BE380EC5381852918A33115B9C0
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

O MUNICÍPIO DE JABORÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Ângelo Poyer, 320, Centro, Jaborá, SC, 
através do Senhor CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 
sob a forma ELETRÔNICA, no dia 10 de novembro de 2022, às 09 horas, destinado a AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, 
CABINE FECHADA, COM AR CONDICIONADO, ANO E MODELO NO MÍNIMO 2022/2022, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL MÍNIMO DE 04 
CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 99 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA TRANSFERÊNCIA ESPE-
CIAL SCC DE N.º 005006/2022 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério 
de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas respectivas alterações, demais legislações aplicáveis 
e Decreto Municipal nº 1.508/2014, de 17 de fevereiro de 2014. A sessão pública será efetivada no site www.bll.org.br, de acordo com a 
legislação mencionada.

Jaborá (SC), em 28 de outubro de 2022.

CLEVESON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 113/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2022
Publicação Nº 4281370

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0034723EF4463AE4077555C914FAF555A29AAD70
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

O MUNICÍPIO DE JABORÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Ângelo Poyer, 320, Centro, Jaborá, SC, 
através do Senhor CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 
sob a forma ELETRÔNICA, no dia 11 de novembro de 2022, às 09 horas, destinado a AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA DESENVOLVIMENTO 
DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, AOS CUIDADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FINAN-
CEIROS ORIUNDOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC DE N.º 18899/2021 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. A presente licitação será 
do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em conformidade com a 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas respectivas 
alterações, demais legislações aplicáveis e Decreto Municipal nº 1.508/2014, de 17 de fevereiro de 2014. A sessão pública será efetivada no 
site www.bll.org.br, de acordo com a legislação mencionada.

Jaborá (SC), em 28 de outubro de 2022.

CLEVESON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

http://www.bll.org.br
http://www.bll.org.br
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2022
Publicação Nº 4281199

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7CE729DABF4A7C69C595890EF794C92F0DE34594

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação n.º 13/2022 - FMS.
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 21/2022 - FMS.
Contrato Administrativo nº: 112/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
FONOAUDIOLOGIA, NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS COM A POPULAÇÃO LOCAL JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).
Contratantes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, Unidade Orçamentária do MUNICÍPIO, inscrito no CNPJ nº 10.478.051/0001-87.
Contratada: SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.777.341/0295-71, com 
sede na Rua Dr. Maruri, N° 614, Bairo Centro, na cidade de Concórdia/SC.

Jaborá - SC, em 28 de outubro de 2022.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2022 - FMS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 13/2022 
- FMS

Publicação Nº 4281138

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 72CCAA53F8AA3FEB2C9B5309BEEE53A021ECDDE1

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA                

CNPJ:
RUA CARLOS GOMES , 250
C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

10.478.051/0001-87

89677-000 - Jaborá - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  13/2022 - DL

21/2022
21/2022

26/10/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   CLEVSON RODRIGO FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

21/2022
13/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
28/10/2022
28/10/2022
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS COM 
A POPULAÇÃO LOCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.069.3.3.90.00.00.00.00.00 (69)  Saldo: 616.590,48

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA     (15331)

1 ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA
ATENDIMENTO MENSAL DE NO MÍNIMO 40 PACIENTES -
Marca: SESI

SERV 12,00  0,0000 6.400,00    76.800,00

Total do Fornecedor: 76.800,00

Total Geral: 76.800,00

Jaborá,   28   de  Outubro   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
Prefeito Municipal
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Jardinópolis

Prefeitura

DECRETO Nº 6.255/2022 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281736

DECRETO Nº 6.255/2022 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE JARDINOPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO FRANCISCO RISSO, Prefeito Municipal do Município de Jardinópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições de acordo 
com o artigo 5º, da lei 1.110/21 de 07 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado crédito suplementar, no orçamento do Município de Jardinópolis, no valor de R$ 14.544,00 (quatorze mil e quinhen-
tos e quarenta e quatro reais) nas dotações abaixo relacionadas:

Órgão 05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE.
Unidade Orçamentária 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 0010 – SAÚDE
Sub Função 0301 – ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0009 – SAÚDE COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade 2.019 – Manutenção da Saúde Pública – Atenção Básica
Modalidade de Aplicação: 3.3.1.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 0154.1054 com o valor de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais).

Órgão 05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE.
Unidade Orçamentária 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 0010 – SAÚDE
Sub Função 0305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa 0009 – SAÚDE COMUNITÁRIA
Projeto/Atividade 2.021 – Manutenção de Programa de Vigilância Epidemiológica
Modalidade de Aplicação: 3.3.1.90.00.00 – Aplicação Direta Vinculo 0154.1054 com o valor de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte 
e quatro reais).

Art. 2º - Para suplementar as contas de que trata o Artigo 1º, serão utilizados recursos do excesso de arrecadação no vinculo 01.54.10.54 
no orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Jardinópolis.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Jardinópolis em de 27 de outubro de 2022.

MAURO FRANCISCO RISSO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra

NILSON JOSÉ ZATTI
Chefe de Gabinete.
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Joaçaba

Prefeitura

DECRETO N° 6.653 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281049

DECRETO N° 6.653 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.
“DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE ESPECIFICA.”

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º Ficam fixados os seguintes horários de expediente no âmbito dos órgãos públicos municipais:

I - Para os dias 24 de novembro de 2022 e 02 de dezembro de 2022, dias de jogos da Seleção Brasileira de futebol, o horário de expediente 
no âmbito de todos os órgãos públicos municipais, compreendendo Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura e SIMAE será das 07h às 13h;

II - Para o dia 28 de novembro de 2022, dia de jogo da Seleção Brasileira de futebol, o horário de expediente no âmbito de todos os órgãos 
públicos municipais, compreendendo Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e Agricultura e SIMAE será das 07h às 12h30;

III – As Escolas e Centros de Educação Infantil Municipais seguirão calendário e horário normais pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal 
de Educação.

Art. 2º Ficam excluídos do horário estabelecido por este Decreto os serviços considerados essenciais ao interesse público e aqueles que, por 
sua natureza, já obedecem a turno especial de trabalho.

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

Joaçaba (SC), 24 de outubro de 2022.

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

EXTRATO PL 109/2022/PMJ TP 16/2022/PMJ
Publicação Nº 4281454

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4D8DC9621A8AA0F556CB1D5E98050807A06365D6
MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022/PMJ
TOMADA DE PREÇO Nº 16/2022/PMJ

Objeto: A contratação de empresa especializada para a execução, em regime de empreitada por preço global, dos serviços de Pavimentação 
Asfáltica em C.B.U.Q, na rua Tancredo Neves – 2ª Etapa, no Município de Joaçaba/SC. Forma de julgamento: Menor Preço – Global . Forma 
de execução: Empreitada por Preço Global. Data da abertura: Dia 17/11/2022, a partir das 14h, na Secretaria Municipal de Gestão Adminis-
trativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 13h50min, do dia 17/11/2022 no Setor de Protocolo da 
Prefeitura. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – Setor de Compras e Licitações, situada na Avenida 
XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a 
partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado 
acima, pelo telefone (049)3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail compras@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 28 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
MICHEL CARLESSO ÁVILA – Secretário

http://www.joacaba.sc.gov.br/
mailto:comprasjba@yahoo.com.br
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TERMO DE RECLASSIFICAÇÃO
Publicação Nº 4281398

TERMO DE RECLASSIFICAÇÃO APÓS CONVOCAÇÃO

Tendo em vista correspondência do candidato(a) Sr(a) DANIELA FATTORI, Cargo de Técnico de Administração, classificado em 102º lugar, 
referente ao Edital de Concurso Público n.º 001/2018, fica registrado a passagem para o final da lista de classificação, possibilitando a 2ª 
chamada conforme item 12.8 do referido edital.

Este termo entra em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 06 de outubro 2022.

DIOCLESIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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CONTRATO 38/2021/FMS - TA 03
Publicação Nº 4281185

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B69D7643DF929BD496016AA859EFC6C9DD9C3E8D

 

Contrato de Prestação de Serviço nº 38/2021 – TA 03 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 
CISAMARP PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviço que celebram entre si o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, Associação Pública com 
personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.023.771/0001-10, com sede à Rua 
Manoel Roque nº 99, térreo, Bairro: Alvorada, Videira/SC, neste ato representado por seu Presidente 
Sr. Wilson Ribeiro Cardoso Jr., brasileiro, prefeito do município de Fraiburgo, portador da Cédula de 
Identidade nº 3.283.593 e inscrito no CPF sob nº 938.493.469-00, doravante denominado 
CONSÓRCIO/CONTRATADO, e o Município de Joaçaba/SC, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito  no CNPJ nº 82.939.380/0001-99, com sede administrativa na Avenida XV de 
Novembro, 378, Centro, CEP 89.600-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Dioclésio 
Ragnini, doravante denominado CONSORCIADO/CONTRATANTE., cujo objeto é a entrega de 
recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento 
do objeto disciplinado no Contrato de Programa supra citado, mediante os seguintes termos: 
 
Cláusula Primeira 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E FORMA DE REPASSE 

 
Fica acrescido ao Contrato 38/2021/FMS o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Diante 
disso, o valor total contratado para o exercício de 2022 passa a ser de R$ 547.800,00 (quinhentos e 
quarenta e sete mil e oitocentos reais). 
 
Cláusula Segunda 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 
 
As despesas provenientes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
2.124 - BLMAC: BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
25 - 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE 0.1.02.0002 - 
RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS 
 
Cláusula Terceira 
 
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. 

Fica eleito o foro da Comarca de Videira - SC, para dirimir as questões decorrentes do presente 
Contrato. 

Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma. 

 

Joaçaba/SC, 28 de outubro de 2022  
 
 
 
                   _________________________                             _______________________ 
                    Wilson Ribeiro Cardoso Jr.                                      Dioclésio Ragnini 
                        Presidente CISAMARP                                          Prefeito de Joaçaba 
                 CONSÓRCIO/CONTRATADO                         CONSORCIADO/CONTRATANTE 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

________________________                        __________________________ 
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CONTRATO 53/2022/PMJ - TA 01
Publicação Nº 4281067

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0404B5575D17301A7C5354CEC78091890B01F84C

 

                    
                  ESTADO DE SANTA CATARINA 
                  MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
 
 

 1 

 
CONTRATO Nº 53/2022/PMJ – TA 01  

 
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, 
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Secretária, TÂNIA APARECIDA 
DURIGON, e a empresa AGENCIA TUBAZUL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.971.604/0001-31, 
estabelecida na Rua Ire Luiz de Oliveira, número 75, São João (Margem Direita), Tubarão, SC, CEP 88702737, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr DOUGLAS MARTINS ANTUNES, 
inscrito no CPF nº 045.xxx.xxx-00, residente e domiciliado em Tubarão, SC, CEP 88702737, celebram entre si o 
presente TERMO ADITIVO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo 
estabelecida, tudo de acordo com o Processo de Licitação nº 83/2022/PMJ, instaurado através do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 40/2022/PMJ, homologado em 23/09/2022, cujo objeto é a contratação de serviços 
especializados para a realização de Teste Seletivo para preenchimento de vagas em caráter temporário, no 
Município de Joaçaba/SC, mediante os seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO 
 

Altera-se o subitem 3.2 do contrato, passando a ter a seguinte redação: 
 

3.2.  A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores discriminados abaixo, 
de acordo com os órgãos correspondentes: 

 
✓ SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA E AGRICULTURA/DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO: 

Fiscal: Marcelo Mantovani, Valdecir Darold e Marcos Dallapria 
 

✓ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE JOAÇABA: Fiscal: Sandra Stefanes 
 

✓ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Fiscal: Chayane Freitas e Gicele Carvalho Marcon 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
  
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. 
 
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes 
a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável. 
 
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, em 04 (quatro) 
vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 
 
Joaçaba (SC), 28 de outubro de 2022. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

TÂNIA APARECIDA DURIGON - Secretária 
 
 
 

DOUGLAS MARTINS ANTUNES 
AGENCIA TUBAZUL EIRELI 
CNPJ 27.971.604/0001-31 

Testemunhas: 
 

 
1ª _________________________   2ª _________________________ 
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PL 95/2022 PE 47/2022 - REDES DE PROTEÇÃO - EXTRATO ATA
Publicação Nº 4281057

 

EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 95/2022/PMJ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022/PMJ 

 
 
 
Objeto: Registro de Preços para a eventual e futura aquisição e instalação de redes de 
proteção, destinadas ao atendimento das demandas do Fundo de Esporte e demais órgãos 
participantes. 
 
DETENTORA: 
 
Ata de Registro de Preços nº 201/2022/PMJ 
Empresa: AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES 
Valor total da Ata: R$ 57.001,60 
 
 
 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
 
 
FISCAIS: 
FUNDO DE ESPORTES / FUNDO DE ESPORTES: Valéria Terezinha Ferreira 
FUNDO DE SAÚDE: Sandra Andréia Stefanes 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Ana Paula Vanz Oneda 
 
 
 
 

Joaçaba (SC), 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

TÂNIA APARECIDA DURIGON - Secretária 
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PL 95/2022 PE 47/2022 - REDES DE PROTEÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 4281056

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D8ECFD8D4F92B377E0AF97CA9392D2EF3172AE7E

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.380/0001-99CNPJ: (49) 3527-8800

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Av. XV de Novembro, 378 - CentroEndereço:

Nr.:   47/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

95/2022

21/09/2022

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a eventual e futura
aquisição e instalação de redes de proteção, destinadas ao atendimento das demandas
do Fundo de Esporte e demais órgãos participantes.

95/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

47/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 28/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES

R$ 45.312,004.425,000 10,24001 - Aquisição e instalação de rede de proteção para quadra poliesportiva,
confeccionado em FIO DE SEDA POLIÉSTER 6mm cor branca, malha
13cm. - Marca: Própria/Própria

M²

R$ 11.689,601.040,000 11,24002 - Aquisição e instalação de rede de proteção POLIETILENO de cor a
definir, malha 05. Material com proteção UV, resistente as adversidades
do tempo, de alta qualidade, obedecendo os
requisitos exigidos para maior durabilidade e segurança. - Marca:
LAHUMAN/ LAHUMAN

M²

Total do Fornecedor : 57.001,60

R$ 57.001,60Total geral :

28 de Outubro de 2022Joaçaba,

Assinatura do Responsável
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PORTARIA Nº 2.657
Publicação Nº 4281492

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.657 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 
 
 

“TRANSFERE SERVIDOR(A) QUE 
ESPECIFICA E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – 
SC, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei 
Orgânica do Município de Joaçaba, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. TRANSFERIR, a partir de 01 de outubro 

de 2022, o(a) Servidor(a) CHAYANE FREITAS, Técnico de Administração, 
com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, da Secretaria Municipal 
de Gestão Administrativa e Financeira para a Secretaria Municipal de Educação, 
conforme memorando nº 317/2022 da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Art. 2º. NOMEAR, a partir de 01 de outubro de 

2022, o(a) Sr.(a) CHAYANE FREITAS, Técnico de Administração, para 
exercer as funções de Assistente de Recursos Humanos da Educação, nível 
FC-2, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o art. 21 da 
Lei Complementar n.º 211 de 05 de dezembro de 2011, Lei Complementar nº 
387 de 30 de abril de 2019 e conforme memorando nº 317/2022 da Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data 

de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 01 de outubro de 2022, 
obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010. 
 

JOAÇABA(SC), 27 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

DIOCLÉSIO RAGNINI 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____ 
www.diariomunicipal.sc.gov.br 
Setor de Pessoal 
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imPres - instituto de PrevidênCia dos servidores PúbliCos do muniCíPio de Joaçaba

PORTARIA Nº 355 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281490

PORTARIA Nº 355 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo art. 113, inciso X, da Lei Complementar nº 436/2021, de 30 de novembro de 2021, e suas alterações, e tendo em vista o 
que consta na Guia de Perícia Médica do IMPRES, junto ao Processo Administrativo nº 360/2022, resolve:

Art. 1º. Conceder aposentadoria por incapacidade permanente, com proventos proporcionais, a QUELI CRISTINA BITTENCOURT ZANELLA, 
inscrita no CPF sob o nº 044.152.829-54, portadora do RG nº 4.216.762, inscrita no PASEP sob o nº 130.95314.72-7, ocupante do cargo de 
Professora, lotada na Secretaria Municipal Educação, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 12.251, nos termos 
do art. 36 da Lei Complementar nº 436/2021.
Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, calculada pela média das contribuições, 
proporcional ao tempo de serviço, na razão de 67% da média de todos os salários de contribuição da segurada, elevado ao valor do piso 
salarial do Município.
Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 55 da Lei Complementar nº 436/2021.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2022.

Joaçaba-SC, 28 de outubro de 2022.

Ivone Zanatta
Diretora Presidente
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BALANCETE FINANCEIRO 09/2022
Publicação Nº 4281691
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SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

www.smiconsult.com.br

Os recursos do IMPRES são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. A diretoria do RPPS, assessorada pela
SMI Consultoria de Investimentos, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do Instituto sejam alcançadas de acordo com os
prazos estabelecidos.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

Caixa DTVM

BB Gestão DTVM

Bradesco

Itaú Unibanco

Orram Gestão

Banco J. Safra

Tarpon

Guepardo Investimentos

Banrisul

4UM Gestão

Oliveira Trust

Rio Bravo

Caixa Econômica Federal

0 50 100

51,47%

28,47%

7,31%

3,69%

1,86%

1,69%

1,38%

1,26%

1,17%

0,58%

0,41%

0,39%

0,32%

Caixa DTVM

BB Gestão DTVM

Bradesco

Itaú Unibanco

Orram Gestão

Banco J. Safra

Tarpon

Guepardo Investimentos

Banrisul

4UM Gestão

Oliveira Trust

Rio Bravo

Caixa Econômica Federal

0 50 100

51,47%

28,47%

7,31%

3,69%

1,86%

1,69%

1,38%

1,26%

1,17%

0,58%

0,41%

0,39%

0,32%

Fundos de Renda Fixa 81,62%
FIDC 1,86%
Fundos de Renda Variável 9,07%
Investimentos no Exterior 2,19%

Fundos Multimercado 3,92%
Fundos Imobiliários 0,99%
Contas Correntes 0,35%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

COMPARATIVO NOMÊS NO ANO EM 12 MESES

IMPRES 0,52% 4,48% 6,24%

META ATUARIAL - INPC + 4,87% A.A. 0,08% 8,11% 12,57%

CDI 1,07% 8,89% 10,90%

IMA GERAL 1,26% 7,80% 9,24%

IBOVESPA 0,47% 4,97% -0,85%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %) EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM R$ MILHÕES)

31 2 6 9 13 15 19 21 23 27 29
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

31 2 6 9 13 15 19 21 23 27 29
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

dez-08 abr-11 ago-13 nov-15 mar-18 jun-20 set-22
0

20

40

60

80

100

120

140

dez-08 abr-11 ago-13 nov-15 mar-18 jun-20 set-22
0

20

40

60

80

100

120

140Carteira
CDI
IMA Geral
Meta

0,52
1,07
1,26
0,08

125,23

IMPRES

RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO.2022



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 349

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www.smiconsult.com.br

O mês de setembro foi positivo para os mercados brasileiros, embora com grande volatilidade advinda principalmente
do cenário externo, que se mostrou conturbado no período. Na Europa, o mês trouxe um agravamento da crise energé-
tica, que deteriorou consideravelmente as perspectivas para a economia local. Em outras economias centrais, a inflação
continuou a ser um forte ponto de preocupação, enquanto na China o crescimento econômico seguiu sendo destaque.

A crise energética na Europa atingiu principalmente a zona do euro, mas o Reino Unido também sofreu com seus efeitos
ao longo de setembro. Na região continental, a União Europeia foi duramente atingida no início do mês, após a Rússia
interromper por tempo indeterminado o fluxo de gás natural para os membros do bloco pelo Nord Stream 1, intensifi-
cando a escassez do insumo no território. O aumento de tensões no leste europeu, após o presidente da Rússia anunciar
uma mobilização militar parcial da população, contribuiu para deteriorar ainda mais as perspectivas, eliminando qual-
quer esperança de que o fluxo pudesse ser retomado, ainda que parcialmente, no curto prazo. Com a redução da oferta
de gás natural, diversos países do continente começaram a aplicar medidas para reduzir o consumo de energia, muitas
com impacto negativo sobre a atividade econômica local.

Ao fim do mês, o governo do Reino Unido anunciou um pacote de subsídios e cortes de impostos, com objetivo de
impulsionar a economia local. As medidas anunciadas teriam um custo estimado aos cofres públicos de 45 bilhões de
libras em 2022 e 150 bilhões de libras ao longo dos 2 anos seguintes, o que levou os mercados a precificarem uma forte
deterioração fiscal para o governo local. Isso desestabilizou consideravelmente os mercados britânicos, fazendo com
que o Bank of England (BoE), autoridade monetária da região, anunciasse dias depois um programa temporário de com-
pra de títulos, com objetivo de levar estabilidade novamente aos ativos locais. Ainda assim, o mês se encerrou com os
mercados preocupados com a saúde fiscal britânica, o que manteve os ativos da região em baixa.

Os indicadores divulgados em setembro demonstraram as dificuldades que as economias da zona do euro e Reino Unido
estavam enfrentando nos meses anteriores. A produção industrial da zona do euro havia caído 2,3% em julho frente a
junho, enquanto as vendas no varejo cresceram 0,3%. Já no Reino Unido, a produção industrial retraiu 0,3% na mesma
base de comparação, enquanto as vendas no varejo caíram 1,6% em agosto frente a julho. A inflação elevada e a perspec-
tiva de apertos monetários mais fortes nessas economias, levaram os mercados a esperarem desempenhos negativos
para osmeses seguintes, havendo aumento nas expectativas de que a Europa entre em recessão nos 12meses seguintes.

Indo na direção contrária, a taxa de desemprego do Reino Unido caiu para 3,6% em julho, menor patamar desde 1974,
resultado que, apesar de positivo, fortaleceu as projeções de apertos monetários ainda mais severos pelo BoE. Contri-
buiu para essa visão também a taxa de inflação divulgada durante o mês, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI)
crescendo 9,9% em agosto frente a igual período de 2021, desacelerando na margem, mas se mantendo em patamar
extraordinariamente alto. Com isso, o BoE aumentou sua taxa de juros em 0,5 ponto percentual, a 2,25%, na sua reunião
realizada em setembro, decisão em linha com as expectativas de mercado e que veio acompanhada de uma comunica-
ção mais dura com a inflação, o que deu mais força às projeções de um maior aperto monetário na região.

O Banco Central Europeu (BCE) também aumentou sua taxa de juros no mês, levando-a para 1,25% após uma alta de
0,75 ponto percentual. Assim como no caso do banco central britânico, a decisão já era esperada pelo mercado, em
meio a fortes preocupações com a inflação no continente europeu. Comunicações do BCE e de sua presidente, Christine
Lagarde, durante o mês, reforçaram essa visão de preocupação com a inflação local, e corroboraram as projeções de
futuros aumentos ainda robustos na taxa de juros da região. Ainda, o CPI da zona do euro subiu 10% em setembro
frente a setembro de 2021, segundo a prévia divulgada ao fim do mês, o que fortaleceu mais essa visão de que a Europa
deverá ver taxas de juros ainda maiores nos próximos meses, aumentando os riscos de recessão no continente.

Nos Estados Unidos, o mês de setembro também trouxe um aumento nas suas taxas de juros. O Comitê Federal de
Mercado Aberto (FOMC) aumentou a taxa de juros do país em 0,75 ponto percentual, passando-a para o intervalo de 3%
a 3,25%, decisão também esperada pelo mercado. Em seu comunicado, o comitê indicou que o ciclo de alta da taxa de
juros será continuado nas próximas reuniões, com as projeções dosmembros da cúpula sinalizando que esses aumentos
ocorreriam até 2023. Ainda, foi sinalizado que os juros só voltariam a cair em 2024, permanecendo em patamar elevado
ao longo do próximo ano inteiro, o que fez parte do mercado revisar suas projeções para a taxa de juros no médio prazo.
Tanto o CPI do país quanto o Índice de Preços do Consumo das Famílias (PCE) fortaleceram essa mensagem, com o
primeiro subindo 8,3% em agosto frente a igual período de 2021, enquanto o segundo cresceu 6,2%, ambos acima das
projeções de mercado.

Dados de atividade e mercado de trabalho demonstraram um aquecimento maior que o esperado para a economia
estadunidense. Em julho, foram criadas 315 mil novas vagas de trabalho, saldo maior do que o esperado pelo mercado,
que era de 300 mil. Já a produção industrial caiu 0,2% em agosto frente a julho, enquanto as vendas no varejo cresceram
0,3%. As projeções para ambas eram de estabilidade. Em conjunto, esses indicadores demonstraram a força da econo-
mia local, o que também contribuiu para as projeções de continuidade no ritmo do ciclo de alta na taxa de juros local.
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Ainda no cenário externo, dados da China surpreenderam positivamente os mercados globais. A atividade da indústria
subiu 4,2% em agosto frente a igual período de 2021, acima dos 3,8% esperados, enquanto o comércio cresceu 5,4% na
mesma base de comparação, ante as projeções de alta de 3,5%. Esses resultados demonstraram os efeitos positivos dos
estímulos do governo chinês à sua economia, indicando uma melhora da atividade local. Dessa forma, eles contribuíram
para aumentar o otimismo com o crescimento da China e com o desempenho de futuros estímulos, o que melhorou
ligeiramente as perspectivas para o Brasil no médio prazo.

No Brasil, apesar da proximidade das eleições gerais, o cenário fiscal teve mais peso sobre os mercados locais em setem-
bro. Os relatos de que arrecadação do ICMS pelos estados havia caído 8,4% em agosto, quando comparado commesmo
mês de 2021, devido aos efeitos do corte da alíquota sobre alguns produtos e das recentes quedas observadas no varejo
e na indústria, levaram a maior preocupação com a saúde fiscal desses entes federativos. Uma deterioração das contas
públicas derivada desse corte já era esperada, mas a magnitude demonstrou o potencial de que a saúde fiscal dos es-
tados piorasse fortemente, dada a expectativa de enfraquecimento da atividade até o final de 2022. Ainda, o governo
federal anunciou mais um corte no Orçamento do ano, dessa vez de R$ 2,6 bilhões, para possibilitar o cumprimento da
regra do teto de gastos em 2022. Assim, durante o mês seguiram elevadas as preocupações com a saúde das contas
públicas brasileiras no médio prazo.

Em uma nota mais positiva, em setembro a Petrobras seguiu com o movimento de redução nos preços de seus pro-
dutos nas refinarias. A empresa diminuiu em 4,72% o preço do gás de botijão para as distribuidoras, de R$ 4,23 para R$
4,03 por quilo. Ainda, ela anunciou uma nova redução no preço do diesel às distribuidoras, passando o valor do litro do
combustível de R$ 5,19 para R$ 4,89, queda de 5,88%. Essas reduções acompanharam as recentes quedas nos preços
do petróleo no mercado internacional e seguiram a política de paridade da empresa. Com o efeito acumulado desses
cortes e dos anteriores, cresceu a expectativa de que em setembro novamente se registrasse deflação, embora demenor
magnitude do que julho e agosto, e que as pressões inflacionárias de curto e médio prazo diminuíssem marginalmente.

Dados de atividade divulgados durante o mês indicaram certa resiliência da economia brasileira nos meses anterio-
res, com desempenho positivo registrado nos setores de serviços e indústria. O Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br), que tem um forte peso desses setores, apresentou crescimento de 1,17% em julho frente a junho, muito
acima da projeção do mercado, que era de 0,30%. O volume de serviços cresceu 1,1% nessa base de comparação,
enquanto a produção industrial subiu 0,6%. Por outro lado, as vendas no varejo retraíram 0,8%, movimento causado
principalmente por uma substituição no consumo de bens pelo de serviços. O Produto Interno Bruto (PIB) do segundo
trimestre também teve um forte desempenho, crescendo 1,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Esses
resultados demonstraram em parte os efeitos positivos das medidas do governo de estímulo à economia através de
transferência direta de renda à população, que deram certo suporte à atividade, mas, como consequência, mantiveram
a inflação mais pressionada no período.

As preocupações com a inflação tiveram certo alívio com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo 15 (IPCA-15), que caiu 0,37% em setembro, deflação maior do que a esperada, que era de 0,18%. Além de ter
ficado abaixo do esperado, o IPCA-15 registrou desaceleração em seus núcleos, e uma deflação no item “Alimentação e
bebidas” que não era esperada, o que impulsionou esse otimismo sobre o cenário inflacionário. Os dados de emprego,
entretanto, demonstraram um aquecimento maior do que o esperado no mercado de trabalho brasileiro, com a taxa de
desemprego caindo para 8,9% em agosto, após criação líquida de 278.639 postos de trabalho formais, o que voltou a
pressionar parcialmente as expectativas de inflação de curto e médio prazos.

Por fim, em setembro o Comitê de Política Monetária (Copom) declarou encerrado seu ciclo de alta na taxa de juros,
mantendo-a em 13,75% em sua reunião, conforme já era antecipado pela maior parte do mercado. Em seu comunicado,
o comitê ressaltou que ainda havia certa preocupação com a inflação, principalmente com os núcleos, que seguiam
bastante elevados. Apesar de suas projeções para a inflação de 2022 e 2023 terem diminuído, devido principalmente
às reduções nos preços dos combustíveis e ao recente corte do ICMS, ambas continuaram acima das metas para esses
anos, enquanto a projeção para 2024 ficou levemente abaixo da sua meta de 3,0%. Dessa forma, o Copom afirmou que
encerraria seu ciclo de aperto monetário, mas continuaria vigilante ao longo dos meses seguintes, avaliando se a estra-
tégia de manter a taxa Selic no patamar corrente por um período prolongado seria suficiente para controle da inflação.
Caso se mostrasse necessário, o comitê deixou aberta a porta para que fosse retomado o ciclo de aumento dos juros em
reuniões futuras.

Com o cenário externo conturbado, especialmente mais próximo ao final do mês, o mercado brasileiro de renda va-
riável teve um desempenho enfraquecido, embora ainda positivo, no mês de setembro. Tanto os ativos de renda fixa
quanto os de renda variável foram beneficiados pelo anúncio do fim do ciclo de alta nos juros brasileiros, com o primeiro
respondendo de forma mais positiva a esse acontecimento. Assim, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, subiu
0,47% no mês, enquanto os principais índices de renda fixa registraram altas significativas.
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PREGÃO PRESENCIAL - 51/2022 - PML
Publicação Nº 4279092

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F428CAE69B7BF4CFE8C82C044087F2ACAF40C6FB
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
AVISO DE LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL 51/2022 – PML

O MUNICÍPIO DE LAGUNA, de conformidade com que estabelece a lei 10.520/02 e alterações, torna público que fará realizar Processo 
Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério menor preço por lote para registro de preços para a eventual aquisição de 
tênis escolar para distribuição gratuita aos estudantes regularmente matriculados da rede pública municipal de Laguna/SC, no dia 11 de 
Novembro de 2022 as 13:30 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição, conforme edital disponível no portal www.
laguna.sc.gov.br, ou solicitação ao e-mail pmlcompras34@gmail.com, telefone (48) 3644.0832 ou na sede, sito à Av. Colombo Machado 
Salles – 145 – centro - Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas.

Laguna, 27 de Outubro de 2022.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL

http://www.laguna.sc.gov.br/
http://www.laguna.sc.gov.br/
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Luzerna

Prefeitura

CONTRATO FMS Nº 037/2022
Publicação Nº 4281472

CONTRATO FMS Nº 037/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 - FMS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
10.574.092/0001-77, com sede administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, neste ato representado pela Sra. GABRIELA 
MAZZARINO, brasileira, solteira, enfermeira, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e INSTITUTO DE ENSINO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, inscrito no CNPJ nº 86.552.809/0003-03, com endereço na Rua 
Coronel Fagundes, nº 180, Centro, no município de Videira/SC, doravante denominada CREDENCIADA, representada neste ato pelo seu 
Diretor Administrativo, o Sr. ANDRE RAGNINI, portador do RG nº 3922170, expedido pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 050.469.089-
21, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, acordam em celebrar o presente Contrato, nos termos do Credenciamento nº 
004/2022/FMS, bem como das normas da Lei 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de 
consultas médicas e procedimentos cirúrgicos, a fim de atender a demanda da população do Município de Luzerna (pacientes), em fila de 
espera estadual pelos procedimentos elencados neste contrato, conforme classificação do SISREG, dos quais segue abaixo:
ITEM QTDE ESTIMADA UN DESCRIÇÃO
1 25,00 UN Adenoamigdalectomia
2 10,00 UN Cistocele/Hidrocele
3 20,00 UN Artroscopia de Joelho
4 20,00 UN Artroscopia de ombro
5 5,00 UN Colporerineoplastia Anterior ou Posterior
6 40,00 UN Amidalectomia
7 10,00 UN Hemorroidectomia

8 5,00 UN Tratamento Cirurgico de Incontinência Urinária por Via Vagi-
nal

9 10,00 UN Hernia Inguinal
10 10,00 UN Hernia Abdominal
11 10,00 UN Hernia Umbiliacal
12 10,00 UN Histerectomia Parcial
13 10,00 UN Histerectomia Total
14 5,00 UN Postectomia
15 10,00 UN Prostatectomia Radical/Supra Púbica
16 10,00 UN RTU de Bexiga
17 10,00 UN RTU de Próstata
18 20,00 UN Artroplastia Total Primária do Joelho
19 20,00 UN Artoplastia Total Primária do Quadril

20 200,00 UN Consulta pré-operatória (quando na avaliação com o especia-
lista, não ser mais indicado o procedimento cirúrgico)

21 200,00 UN Consulta Pós Operatória (consulta pós procedimento, confor-
me indicação do especialista)

1.2. Os serviços, serão os de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de acordo com os princípios e normas gerais do Minis-
tério da Saúde que deles necessitem, dentro dos limites fixados pelo FMS, que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo 
com as normas do SUS e da OMS (Organização Mundial da Saúde).

1.3. A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício do FMS perante a CONTRATADA e seus subordinados, sendo de sua 
responsabilidade todas as despesas para deslocamento, transporte, estadia e alimentação dos profissionais que prestarão os serviços, pa-
gamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA
NORMAS GERAIS

2.1. A CONTRATADA iniciará os serviços imediatamente após emissão da autorização de fornecimento, atendendo a todos os Munícipes que 
lhes forem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município.
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2.2. Os serviços deverão ser realizados mediante entrega da autorização de fornecimento, devidamente carimbada e assinada pelo servidor 
responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

2.3. A CONTRATADA deverá estar inteirada e cumprir com todas as exigências burocráticas administrativas (preenchimentos de boletins 
diários de produção, requisições de exames, receitas e demais formulários com identificação do profissional).

2.4. A CONTRATADA prestará serviços com qualidade, resolutividade e de forma humanizada.

2.5. A CONTRATADA deverá estar obrigatoriamente inscrita no Conselho Regional de Medicina.

2.6. Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá, no todo ou em parte, os serviços objeto do Contrato sem prévia autorização da 
CONTRATANTE.

2.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, cópias de todos os elementos que venham a ser necessários para a prestação dos serviços durante 
a vigência do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO E REAJUSTE

3.1. O valor total estimado para o presente contrato é de R$ 2.219.330,00 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta reais).

3.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, apenas pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de 
consultas e procedimentos cirúrgicos realizados, sendo que o valor a ser pago corresponderá ao descrito na tabela abaixo:
ITEM QTDE ESTIMADA UN DESCRIÇÃO VALOR (R$) VALOR TOTAL (R$)
1 25,00 UN Adenoamigdalectomia 4.190,00 104.750,00
2 10,00 UN Cistocele/Hidrocele 3.500,00 35.000,00
3 20,00 UN Artroscopia de Joelho 10.490,00 209.800,00
4 20,00 UN Artroscopia de ombro 10.490,00 209.800,00
5 5,00 UN Colporerineoplastia Anterior ou Posterior 4.690,00 23.450,00
6 40,00 UN Amidalectomia 3.700,00 148.000,00
7 10,00 UN Hemorroidectomia 5.090,00 50.900,00

8 5,00 UN Tratamento Cirurgico de Incontinência Urinária por Via 
Vaginal 5.838,00 29.190,00

9 10,00 UN Hernia Inguinal 4.750,00 47.500,00
10 10,00 UN Hernia Abdominal 4.750,00 47.500,00
11 10,00 UN Hernia Umbiliacal 4.750,00 47.500,00
12 10,00 UN Histerectomia Parcial 5.590,00 55.900,00
13 10,00 UN Histerectomia Total 5.590,00 55.900,00
14 5,00 UN Postectomia 2.640,00 13.200,00
15 10,00 UN Prostatectomia Radical/Supra Púbica 6.354,00 63.540,00
16 10,00 UN RTU de Bexiga 5.750,00 57.500,00
17 10,00 UN RTU de Próstata 5.750,00 57.500,00
18 20,00 UN Artroplastia Total Primária do Joelho 21.540,00 430.800,00
19 20,00 UN Artoplastia Total Primária do Quadril 24.180,00 483.600,00

20 200,00 UN Consulta pré-operatória (quando na avaliação com o espe-
cialista, não ser mais indicado o procedimento cirúrgico) 120,00 24.000,00

21 200,00 UN Consulta Pós Operatória (consulta pós procedimento, con-
forme indicação do especialista) 120,00 24.000,00

3.3. No preço estão inclusos: mão de obra e materiais necessários para a realização dos serviços e obras, ferramentas e combustíveis, 
taxas, seguros, impostos, encargos e obrigações vinculadas à Legislação Tributária, Trabalhista e Previdenciária que incidirem sobre a con-
tratação, todas as despesas com uniformes, equipamentos de proteção, deslocamento, transporte, estadia e alimentação dos profissionais 
contratados para execução dos serviços.

3.4. Ainda, no que tange aos valores dos procedimentos observar-se-á o seguinte:
a) Para o procedimento de Videocolecistectomia, no valor da OPME está contemplado 2 Ligaclip, caso seja utilizado Trocater, será acrescen-
tado o valor de R$ 260,00 no procedimento;
b) Para os médicos que atendem via CISAMARP, a consulta pode ser realizada através do convênio, para os demais casos será cobrado o 
valor de consulto de R$ 120,00;
c) Para os procedimentos de Hernia inguinal bilateral, se houver necessidade de mais de uma tela, o valor pago será de R$ 500,00;
d) Para os procedimentos de RTU de Bexiga/Próstata e Prostatectomia, Cistlitotomia se utilizado alça de ressecção, será acrescentado R$ 
1.650,00 no valor da OPME;
e) Para o procedimento de Colpoperineoplastia, se utilizado tela, será acrescentado o valor de R$ 750,00 de OPME;
f) Valores sem Anatomopatológico, será de responsabilidade do paciente encaminhar as peças até a Secretaria de Saúde do Município;
g) Nas Cirurgias Eletivas realizadas fora da Campanha, sem a disponibilização da AIH, nas quais serão pagas pela Secretaria Municipal de 
Saúde, o Valor Médio do Procedimento Cirúrgico + 2 x (duas vezes) o valor do PRÊMIO. Esse pagamento será compatível com o valor que 
será pago pelo Estado através das AIH de Cirurgias Eletivas de Campanha.
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3.5. Sobre a presente contratação não incidirá nenhum tipo de reajuste.

CLÁUSULA QUARTA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias da realização das consultas e dos procedimentos cirúrgicos e mediante apre-
sentação da Nota Fiscal no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Luzerna, sito a Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, Luzerna/SC, 
devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento dos serviços.

4.2. Na Nota Fiscal deverá constar número do processo licitatório que originou a contratação, bem como, quaisquer informações que o 
município venha a solicitar;

4.3. O número do CNPJ constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação;

4.4. A CONTRATADA deverá fazer o recolhimento de todos os impostos inerentes ao objeto, caso não venha impresso na Nota Fiscal os 
descontos os mesmos poderão ser providenciados pela Administração Municipal;
4.4.1. É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de qualquer sobretaxa à tabela adotada quando do pagamento dos ser-
viços prestados pelo credenciado

4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária;

4.6. Antes da emissão da Nota Fiscal a CONTRATADA deverá apresentar relatório de produção acompanhado da autorização emitida pela 
Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a CONTRATANTE, através do seu poder de fiscalização, somente pagará os serviços efetivamente 
prestados;

4.7. Após aprovação do relatório de produção pela Secretaria Municipal de Saúde a CONTRATADA deverá encaminhar Nota Fiscal dos Ser-
viços prestados a ser entregue no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Luzerna.

4.8. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e 
CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.
A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para:
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, Luzerna, SC, CNPJ nº 10.574.092/0001-77.

4.8.1. A CONTRATADA deverá enviar e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras (Fone: 
(049) 3551-4700 | E-mail: compras@luzerna.sc.gov.br).

4.9. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento 
de qualquer prejuízo para a contratada.

CLÁUSULA QUINTA
DA EXECUÇÃO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços imediatamente após emissão da autorização de fornecimento, de forma parcelada, com início 
do atendimento aos pacientes em no máximo de 05 (cinco) dias corridos;
5.1.1. Os serviços, objeto deste contrato, compreendem (no mínimo):
· Anestesiologia, incluindo pré-consulta;
· Cirurgião;
· Serviço de apoio ao diagnóstico;
· Equipe de enfermagem;
· Acomodação hospitalar de acordo com a necessidade dos pacientes;
· Medicação e insumos necessários durante todo o período de internamento;
· Órteses, próteses e materiais especiais – quando indicados;
· Consulta pré ou pós operatória.

5.1.2. Na execução dos procedimentos cirúrgicos será respeitada a ordem de classificação dos pacientes que encontram-se lançados no 
sistema do SISREG para a realização dos procedimentos cirúrgicos.

5.2. A CONTRATADA deverá ser conveniada com o Sistema Único de Saúde (SUS), bem como faça parte da Macrorregião Meio Oeste, Estado 
de Santa Catarina, ou ainda, ter estabelecimento localizado a uma distância viária de até 70 (setenta) quilômetros da Unidade Básica de 
Saúde de Luzerna, sito à Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, Luzerna/SC.

5.3. As consultas médicas e os procedimentos cirúrgicos deverão ser realizados mediante agendamento prévio, sendo que o FMS ficará res-
ponsável pela coordenação e agendamento das consultas e/ou procedimentos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA dispor de todos 
os materiais, equipamentos e espaços necessários para a realização dos serviços profissionais ora contratados, devendo os atendimentos 
ocorrerem de acordo com a ética médica;

5.4. A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante, qualquer complementação aos valores fixados nesse Contrato 
para os serviços prestados, bem como não poderá ser cobrada nenhuma taxa, contribuição ou encargos dos pacientes encaminhados pela 
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Secretaria, não podendo os mesmos sofrer qualquer tipo de constrangimento.

5.5. Fica assegurado à Secretaria Municipal de Saúde, o direito de, a qualquer tempo, proceder à avaliação do andamento dos trabalhos 
objeto deste Contrato, bem como, solicitar relatórios e demais documentos pertinentes aos mesmos.

5.6. Na execução do objeto deste Contrato a CONTRATADA deverá manter cadastro atualizado dos usuários do SUS encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, que permita o monitoramento, o controle e a supervisão dos serviços.

5.6. A CONTRATADA deverá informar, de acordo com a legislação vigente, a constituição das Comissões de Ética, Controle de Infecção Hos-
pitalar, Prontuário e Óbito, do hospital onde se encontra instalado o serviço, encaminhando os respectivos atos de nomeação dos membros 
em até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Contrato.

5.7. A CONTRATANTE poderá, em qualquer época, suspender ou paralisar, temporariamente, no todo ou em parte, a execução dos serviços, 
devido a motivos de força maior de qualquer natureza, cabendo a CONTRATADA:
5.7.1. O recebimento do valor dos serviços executados, medidos, aceitos e ainda não pagos.
5.7.2. O ressarcimento de despesas vencidas ou vincendas relacionadas com o respectivo contrato e incorridas até a data em que for co-
municada a suspensão ou paralisação.

CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO

6.1. O presente Contrato será válido para o período de 12 (doze) meses iniciando nesta data e findando dia 28 de outubro de 2023, podendo 
ser renovado ou prorrogado nos termos do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, suprimido ou acrescido de até 25% (vinte e cinco por cento) 
nos termos do artigo 65, § 1o , da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte verba orçamentária:

Ação (s):
05.001.10.302.0500.2.503-Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade
Modalidade de Aplicação (s):
3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas
Fonte (s):
002 – Receitas e Transferências de Impostos – Saúde

CLÁUSULA OITAVA
DAS OBRIGAÇÕES

Das Obrigações da CONTRATANTE:
1. Pagar as despesas decorrentes da publicação do instrumento contratual;
2. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos neste contrato;
3. Fiscalizar a correta execução e cumprimento do Contrato;
4. Coordenar e agendar as consultas e/ou procedimentos.

Das Obrigações da CONTRATADA:
1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente às especificações do Edital e seus anexos, em especial ao descrito no item 2 – da forma 
de execução.
2. Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.
3. Manter sempre atualizados o prontuário e o arquivo médico dos pacientes.
4. Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente.
5. Assegurar ao responsável legal pelo paciente o acesso ao seu prontuário médico e prestar esclarecimentos sobre os seus direitos e as-
suntos pertinentes aos serviços oferecidos.
6. Justificar ao responsável legal pelo paciente, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer 
ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste credenciamento.
7. Respeitar a decisão do responsável legal pelo paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviço de saúde, salvo nos casos de imi-
nente perigo de vida ou obrigação legal.
8. Não utilizar e não permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.
9. Permitir as visitas ao paciente internado, bem como, assegurar o direito de ser assistido religiosa e espiritualmente por ministro de culto 
religioso, respeitadas as rotinas do serviço e o regulamento do hospital.
10. Aplicar os recursos recebidos para o fim específico, conforme o objeto deste credenciamento.
11. Prestar contas dos recursos recebidos, conforme legislação vigente.
12. Responder a diligências decorrentes de processo de prestação de contas, quando ocorrer.
13. Justificar a Secretaria Municipal de Saúde, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste credenciamento.
14. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimen-
tos que lhe forem solicitados pelos servidores designados para tal fim, de acordo com a Lei 8.080/90.
15. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos serviços, independente do motivo.
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16. Responsabilizar-se por despesas de responsabilidade técnica e materiais necessários a execução dos serviços.
17. Utilizar somente mão-de-obra especializada e habilitada na execução dos serviços, responsabilizando-se integralmente pela qualidade 
dos mesmos.
18. Informar à Secretaria Municipal de Saúde, o quantitativo mensal de procedimentos realizados, quando solicitado.
19. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
credenciamento. O Município se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar a atualização dos documentos relativos à habilitação / 
qualificação do credenciamento.
20. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato.
21. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários do pessoal porventura empregado, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, res-
ponsabilidade por indenizações devidas a terceiros, seguro de pessoas e bens, enquanto persistir responsabilidades perante o Contrato.
22. Fica estabelecido que a Administração não será responsável por quaisquer empregados pertencentes à CONTRATADA, bem como não 
se responsabilizará pelos serviços executados pela mesma.

CLÁUSULA NONA
DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente a este contrato:
1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da contratada;
2. Rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
3. Fiscalizar lhe a execução;
4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA
DAS PENALIDADES

1. Em caso de inexecução parcial das obrigações contidas neste instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita a:
1. Advertência;
2. Pagamento de uma multa diária, enquanto perdurar a situação de infringência, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do 
Contrato, corrigido monetariamente, sem prejuízo do disposto nesta cláusula, até o prazo de 20 (vinte) dias, findo o qual o Contrato poderá 
ser rescindido.

2. As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser efetuado após sua aplicação.

3. O valor total das multas não poderá ultrapassar de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, limite que permitirá sua rescisão, 
não cabendo, neste caso, a multa prevista na Cláusula Décima, item 2.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO

1. O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente Contrato independentemente de interpelação ou de procedimento judicial sem-
pre que ocorrerem uma das hipóteses elencadas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

2. O descumprimento total das obrigações contidas neste instrumento, pela CONTRATADA, esta ficará sujeita às penalidades previstas pela 
Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, bem como multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do presente Contrato, além 
de rescisão do mesmo.

2. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os prin-
cípios gerais do Direito.

2. Fica designada para acompanhamento e fiscalização do presente contrato administrativo a Sra. GABRIELA MAZZARINO, ou quem a 
substituir.

3. As informações e dados contidos no presente contrato, para fins de atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, são de domínio 
público, em razão dos princípios do interesse público e da publicidade dos atos efetuados pela municipalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento e 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.
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Luzerna/SC, 28 de outubro de 2022.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
GABRIELA MAZZARINO
CONTRATANTE
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR
ANDRE RAGNINI
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1. -------------------------------------------- 2. -------------------------------------------

CONTRATO PML Nº 148/2022
Publicação Nº 4281075

CONTRATO DE PERMISSÃO PML Nº 148//2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2022 – PML
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 – PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com 
sede administrativa na Avenida 16 de fevereiro, 151, em Luzerna/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, JULIANO SCHNEI-
DER, inscrito no CPF/MF nº 005.113.009-21 e portador da cédula de identidade RG nº 3.620.613, de ora em diante denominado PERMI-
TENTE e WALTER MATTES, inscrito no CPF/MF nº 425.717.909-00 e portador da cédula de identidade RG nº 362.091, com endereço na Rua 
Bom Jesus, 83, Centro, Luzerna/SC, doravante denominado PERMISSIONÁRIO, têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE 
PERMISSÃO PARA O TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA, EM VEÍCULOS DE ALUGUEL PROVIDOS 
DE TAXÍMETRO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 106/2011 E DECRETOS Nº 1.474/2012 E 
2.051/2015, E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS, mediante as seguintes cláusulas e con-
dições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1.O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório 099/2022, Concorrência Pública nº 004/2022, É A PERMISSÃO PARA O 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA, EM VEÍCULOS DE ALUGUEL PROVIDOS DE TAXÍMETRO, EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 106/2011 E DECRETOS Nº 1.474/2012 E 2.051/2015, E AS 
DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXO, constituindo-se em:

Descrição Unidade Quantidade Valor mensal
R$

Valor total
R$

Ponto nº 01 - Rua Francisco Lindner, 30, em fren-
te ao antigo TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL 
- Permissionário nº 01.

Meses 120 166,67 20.000,00

1.2.O objeto deste Contrato deverá ser executado de acordo com as disposições da Lei Complementar Municipal nº 106/2011 e Decretos 
nº 1.474/2012 e 2.051/2015;
1.3.Os veículos a serem utilizados no serviço deverão atender ao disposto no artigo 24 da Lei Complementar Municipal nº 106 de 29/11/2011;
1.4.O veículo deverá ser emplacado e licenciado no Município de Luzerna;
0.5. Para os condutores portadores de necessidades especiais, serão aceitos veículos adaptados, desde que aprovados pelo DETRAN/SC, 
com laudo de modificação do INMETRO-IPEM.
0.6. Conforme a Lei Complementar Municipal nº 106/2011, a tarifa a ser aplicada no serviço de táxi será estabelecida por ato do Poder 
Público Municipal, sendo que a tarifa atualmente vigente é aquela fixada pelo Decreto nº 2.051/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1.O PERMISSIONÁRIO poderá ser realizado mensalmente ou em parcela única.
1.0.1. O pagamento em parcela única deverá ser efetuar em até 15 (quinze) dias após a homologação do processo licitatório contadas da 
emissão do Termo de Arrematação, por meio de Boleto Bancário competente, expedido pelo Setor de Tributação.
1.0.2. Já o pagamento mensal deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM) competente, expedido pela Subsecretaria de Fazenda e Administração, importando o valor mensal conforme a proposta 
apresentada e vencedora neste processo.
1.0.2.1. No caso de atraso do pagamento das parcelas, as mesmas serão acrescidas de correção monetária, multa e juros, de acordo com 
o art. 272 da Lei Complementar nº 53, de 19 de dezembro de 2006.
1.0.2.2. Em havendo atraso de 03 (três) ou mais parcelas, o contrato será automaticamente rescindido, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial.
1.0.2.3. Fica fixada a forma de reajuste automático, anual, adotando-se o INPC/IBGE acumulado (índice oficial editado pelo Governo Fe-
deral).

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES
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2.1. Cabe ao PERMITENTE:
2.1.1. A definição do objeto desta Licitação.
2.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;
2.1.3. Constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução do objeto;
2.1.4. Providenciar a publicação do Contrato proveniente do presente processo licitatório, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura;
2.1.5. Emitir, através da Subsecretaria de Fazenda e Administração, o Termo de Permissão, o Certificado de Permissão e a Carteira de Con-
dutor de Táxi, conforme os artigos 6º, 7º, 8º e 22 da Lei Complementar nº. 106/2011;
2.1.6. Proceder, através de servidor designado pela Subsecretaria de Fazenda e Administração, à fiscalização dos serviços e o funcionamento 
do ponto de táxi.

2.2. Caberá ao PERMISSIONARIO:
2.3. Executar o objeto de acordo as disposições do presente Edital, bem como de seus anexos;
2.4. Manter, durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas;
2.5. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato;
2.6. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do objeto;
2.7. Facilitar todas as atividades de Fiscalização da Comissão;
2.8. Cumprir com as disposições previstas na Lei Complementar nº 106/2011 e do Decreto n. 1.474/2012; Decreto n. 2.051/2015.

CLÁUSULA QUARTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções previstas no artigo 87 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações e nos artigo 50 e seguintes da Lei Complementar nº 106/2011.

CLÁUSULA QUINTA
DA VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO

5.1. É terminantemente vedada a transferência da Permissão aqui concedida, sendo nula de pleno direito quando efetuada, sujeitando-se 
o cedente às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA
DA FISCALIZAÇÃO

5.1. Caberá ao PERMITENTE licenciar, gerenciar, fiscalizar e controlar a operacionalidade do sistema de transporte individual remunerado de 
passageiros em veículos de aluguel - táxis, respeitadas as legislações federais, estaduais, municipais, em matéria de trânsito, principalmente 
a Lei nº 9.503/99 - Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Complementar nº 106 de 29/11/11.
5.2. Para a presente permissão será designado MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT, Fiscal de Tributos, Obras e Posturas do Municipio de Luzer-
na/SC, para exercer a função de fiscal do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

7.1.O Contrato terá prazo de validade por 10 (dez) anos, contados da data de assinatura, condicionada ao cumprimento do disposto no 
Edital e na Lei Complementar Municipal nº 106 de 29/11/2011.

CLÁUSULA OITAVA
DO FORO

Fica eleito o foro de Comarca de Joaçaba(SC), para dirimir dúvidas e qualquer litígio oriundo deste Contrato.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 06 (seis) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Luzerna(SC), 28 de outubro de 2022.
JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna
PERMITENTE

WALTER MATTES
PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:
1. -------------------------------------------- 2. -------------------------------------------
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CONTRATO PML Nº 149/2022
Publicação Nº 4281244

CONTRATO PML Nº 149/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PML
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede 
administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. JULIANO SCHNEIDER, inscrito 
no CPF/MF nº 005.113.009-21 e portador da cédula de identidade RG nº 3.620.613, denominado CONTRATANTE e a empresa TETRIS 
CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.705.610/0001-05, com endereço na Av. Ayrton 
Senna da Silva, 891, bairro Jardim Alvorada, na cidade de Joaçaba/SC representada por seu Sócio Administrador, Sr. REMI ERNESTO DEI-
TOS, portador da cédula de identidade nº 658420 e inscrito no CPF/MF sob nº 148.738.859-49, doravante denominada CONTRATADA, têm 
entre si justo e contratado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

0.1. O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório 114/2022, Tomada de Preços nº 014/2022, é a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal 
das Flores, com área de 371,70m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, orçamentos máximos e cronogramas em 
anexo, constituindo-se em:
Item Descrição Valor total da contratação

1 Adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores, com área de 371,70m², em 
conformidade com os projetos, memoriais descritivos, orçamentos máximos e cronogramas. R$ 92.269.68

0.2. O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com os Projetos Básicos e demais informações constantes do 
Anexo I do Edital.
0.3. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial e entregar 
a obra, completamente executada, no prazo de até 3 (três) meses, contados da mesma data.

0.4. Para o início dos serviços são necessários os seguintes documentos:
0.3.1. Pela CONTRATADA:
a) Visto junto ao CREA/SC e/ou CAU/SC, em conformidade com o disposto na Lei nº 5.194/66 e em consonância com a Resolução nº 
1121/2019 do CONFEA, caso a empresa contratada seja sediada em outro Estado.
b) ART’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes da execução dos serviços a elas vinculados;
c) CNO da Previdência Social;
d) Livro de Registro dos funcionários;
e) Programas de Segurança do Trabalho;
f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
0.3.2. Pelo Município:
a) Ordem de Serviço autorizando o início da obra.

0.3.3. Da execução dos serviços:
a) Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas em Edital e nos seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.
b) Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema 
CONFEA/CREA’s e CAU, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos 
projetos e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de con-
trole e demais aplicáveis à espécie.
c) Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por parte da municipalidade, que poderá fazer altera-
ções ou substituições de materiais que não provem ser os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer os serviços que não 
apresentem a qualidade exigida, sem ônus para o município.
d) A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, bem como andaimes e acessórios aos 
funcionários que executarão as obras descritas no Edital e nos seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuírem todas as certifi-
cações necessárias para a observância das regras de Segurança e Medicina do Trabalho.
e) A CONTRATADA levará em consideração, ainda, as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas 
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e Lei Municipal nº 1504/2017.
f) As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação 
dos serviços, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
g) Serão de total responsabilidade da CONTRATADA, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para 
realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao 
Código de Trânsito Brasileiro.
h) Caberá exclusivamente à CONTRATADA, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, 
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.
i) Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à instalação e consumo de água e energia elétrica necessárias à execu-
ção do objeto, devendo as faturas destes fornecimentos serem emitidas em seu nome, durante o período da contratualidade.
j) A CONTRATADA, durante a execução da obra, deverá periodicamente remover entulhos e detritos que venham a se acumular no canteiro, 
entregando a obra completamente limpa.
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0.3.4. Da medição dos serviços:
a) Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa contratada serão medidos mensalmente de 30 em 30 dias, lançados 
no Boletim de Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelo fiscal da obra.
b) Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia posterior ao determinado.
c) Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, 
independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, com base nos preços constantes do contrato e devidamente certificados.

0.3.5. Ao encerrar a obra a CONTRATADA deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a última parcela condicionada a 
apresentação dos mesmos:
a) “As built” da obra;
b) Encerramento da Matrícula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Rece-
bimento Definitivo da Obra.

0.3.6. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, 
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1º do art. 
65 da Lei 8.666/93.

0.3.7. Da Garantia da obra e dos serviços:
0.3.7.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem éti-
co-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e 
no presente Contrato;
0.3.7.2. O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
0.3.7.3. O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
0.3.7.3.1. Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela 
execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.
0.3.7.4. Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender disposto nesse item (da garantia dos serviços) do Contrato, utilize-se das 
prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pela execução total do contrato a CONTRATADA receberá R$ 92.269,68 (noventa e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta 
e oito centavos), sendo o valor de material corresponde a R$ 64.591,70 (sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e um reais e setenta 
centavos); e mão de obra no valor de R$ 27.677,98 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos).

2.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias mediante apresentação do documento fiscal devidamente atestado por servidor muni-
cipal competente, conforme os laudos de medição mensais efetuados pela Consultoria Técnica da Prefeitura de Luzerna e de Declaração da 
Prefeitura Municipal, onde foram executados os serviços.
2.2.1. O DOCUMENTO FISCAL PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA DO ESTADO, COM A IDEN-
TIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E O RECOLHIMENTO DE ICMS. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ 
SER EMITIDO PELA FAZENDA DO MUNICÍPIO, COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL E O RECOLHIMENTO DE ISS. AS NOTAS 
APRESENTADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS) DEVERÃO TOTALIZAR O VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA.

2.3. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do 
§ 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 
67 e 73 da Lei 8.666/93.

2.4. Caso seja antecipado o cronograma físico, na mesma proporção poderá ser antecipado o cronograma financeiro.

2.5. O último pagamento só será efetuado após o recebimento parcial e total da obra.

2.6. Doravante, o termo de recebimento total da obra somente será emitido após a entrega pela contratada da “as built”.

0.1. A alíquota de 3,0% referente ao ISS incidente sobre os serviços prestados serão retidos no ato dos pagamentos a serem efetuados 
pela Contratante a CONTRATADA;

0.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para o MUNICÍPIO DE LUZERNA, Avenida 16 de Fevereiro, 151, 
Centro, Luzerna - SC, CNPJ/MF 01.613.428/0001-72, e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da 
habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
2.8.1. Na emissão das notas fiscais o contratado deverá ainda incluir as informações que o Município venha solicitar.

2.9. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento 
de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.

2.10. O preço poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 
da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATADA.
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2.11. Os valores contratuais somente serão reajustados após 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, utilizando-
-se como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época, mediante 
requerimento formalizado pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do reajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO

3.1. As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária própria, consignada no orça-
mento da Unidade Gestora Central - Prefeitura de Luzerna/SC e dos seus Fundos Especiais, durante a vigência do Contrato, nos seguintes 
termos:

Ação (s):
04.008.15.451.0400.1.403-Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos
Modalidade de Aplicação (s):
4.4.90. Investimentos - Aplicações diretas
Fonte (s):
000 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Cabe ao Município:
4.1.1. A definição do objeto desta licitação;
4.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório e à fiscalização do contrato;
4.1.3. Fiscalizar a execução do contrato oriundo do presente processo pelo servidor designado;
4.1.4. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as disposições do presente Edital;
4.1.5. Providenciar a publicação do contrato, proveniente do presente processo licitatório, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura;
4.1.6. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços, para início da execução dos objetos, em até 5 (cinco) dias após 
a assinatura do contrato.

4.2. Cabe a CONTRATADA:
4.2.1. Executar o objeto do presente edital de acordo com os Projetos, Memorial descritivo, Orçamento Máximo e demais informações cons-
tantes do Edital e seus anexos, em especial quanto ao item 2.4 – Da Forma de Execução.
4.2.2. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial;
4.2.3. Entregar a obra, completamente executada, em até 3 (três) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme 
estabelece o cronograma físico-financeiro;
4.2.4. Promover a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços;
4.2.5. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas;
4.2.6. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato;
4.2.7. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conser-
vação e danos que porventura vierem a sofrer;
4.2.8. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do contrato;
4.2.9. A proponente vencedora deverá disponibilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, bem como andaimes e aces-
sórios aos funcionários que executarão as obras descritas neste Edital e seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuírem todas 
as certificações necessárias para a observância das regras de Segurança e Medicina do Trabalho;
4.2.10. Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s ade-
quados, com a identificação da empresa contratada; realizando a fiscalização sobre o uso dos EPI’s pelos funcionários;
4.2.11. Manter em seu quadro de pessoal, no mínimo 01 (um) profissional credenciado através de cópia do certificado, dentro de seu prazo 
de validade, com o curso de NR 35 para trabalho em altura, acompanhado do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) expedido 
por profissional legalmente habilitado e dentro do seu prazo de validade – somente este funcionário poderá exercer as atividades de trabalho 
em altura;
4.2.12. Atender as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei nº 6.514/77, Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e Lei Municipal nº 1504/2017.
4.2.13. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem éti-
co-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e 
no presente Contrato;
4.2.13.1. O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
4.2.13.2. O CONTRATADO responderá, nos termos do Código Civil, pelos materiais e a execução, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) 
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
4.2.13.2.1. Desta forma, cabe ao CONTRATANTE, tão logo que surja o vício, defeito ou incorreção, contatar a empresa responsável pela 
execução da obra para que efetue os reparos necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração.
4.2.13.3. Na hipótese de a CONTRATADA se recusar em atender disposto nesse item (da garantia dos serviços) do Contrato, utilize-se das 
prerrogativas inseridas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, bem como dos meios legais para a responsabilização civil da CONTRATADA.
4.2.14. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços;
4.2.15. Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução;
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4.2.16. Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa;
4.2.17. Fornecer à Secretaria Municipal de Infraestrutura a documentação de sua competência, relativa à Pasta de Obras do “e-Sfinge Obras” 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
4.2.18. Facilitar todas as atividades de fiscalização pelos servidores do Município, permitindo inclusive o livre acesso dos servidores do órgão 
ou entidade pública concedente, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da CONTRATADA, na forma dos 
arts. 45 e 49 a 51 da Portaria nº 424/2016;
4.2.19. Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial, para proceder ao início da execução do objeto;
4.2.20. Fornecer ART dos serviços executados.
4.2.21. Observar e atender ao ordenamento jurídico vigente, acerca do tratamento dos dados coletados, em consonância com a Lei Geral 
de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

CLÁUSULA QUINTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, asse-
gurada a prévia defesa:

5.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
5.2.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total 
de 20% (vinte por cento);

5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:
5.3.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;
5.3.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação 
não cumprida.

5.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 5.3.1 e 5.3.2 será o valor inicial do Contrato.

5.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Luzerna.

CLÁUSULA SEXTA
DAS ALTERAÇÕES

6.1. O presente Contrato somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, inciso I, 
letra “b” e inciso II, letras “c” e “d”, observado o que dispõem os §§ 1º, 2º, 4°, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

7.1. A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à 
empresa contratada direito a qualquer indenização.

7.2. A incoerência da CONTRATADA, nas hipóteses previstas no artigo 96 da Lei 8.666/93, sem prejuízo às penalidades previstas neste, 
ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa con-
tratada direito a qualquer indenização.

7.3. A rescisão contratual poderá ser:
7.3.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
7.3.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
7.3.3. Judicial, nos termos da legislação.

7.4. A aplicação das penalidades previstas no Item 16 não eximirá o contratado da restituição aos cofres públicos dos danos causados à 
Administração Pública em face de inexecução total ou parcial do objeto.

CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA, DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

8.1. O contrato proveniente do presente processo licitatório terá prazo de vigência correspondente a 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da Lei.
8.1.1. O prazo de execução da obra corresponde a 3 (três) meses, sendo necessária prorrogação, esta deverá ser direcionada a Consultoria 
Técnica, devidamente justificada, para seu deferimento ou indeferimento, prorrogação e publicação no Diário Oficial dos Municípios, deven-
do ser respeitado o limite de 12 (doze) meses, correspondente ao prazo de vigência contratual.

8.2. Fica estabelecido que, com a CONTRATADA será celebrado contrato devendo ser assinado em até 05 (cinco) dias, a partir da notificação 
para este fim, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.

8.3. Caso a CONTRATADA declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo máximo previsto, poderá o 
Município, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos proponentes remanescentes, na ordem de 
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classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município não preferir revogar 
a presente Licitação.

8.4. O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
art. 65, inciso I, letras "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

8.5.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o Município, ainda exercerá a 
fiscalização e acompanhamento através do Setor de Consultoria Técnica, representado pela engenheira Srta. JULIANA CORBANI e o Consul-
tor Técnico Sr. ANDRÉ LUIS TOIGO DIESEL, ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

8.6. A fiscalização se efetivará no local da obra.

8.7. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras e será exercido no interesse exclusivo desta 
Municipalidade e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

8.8. O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra 
será o DIÁRIO DE OBRAS.

8.9. Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos provisoriamente pela fiscalização e pelos responsáveis pelo 
seu acompanhamento, que lavrarão o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

8.10. A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, em 
perfeitas condições de conservação e funcionamento.

8.11. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão 
registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.

8.12. Aceita a obra e serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da 
Lei.

8.13. A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são 
de sua competência.

8.14. As informações e dados contidos no presente contrato, para fins de atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, são de domínio 
público, em razão dos princípios do interesse público e da publicidade dos atos efetuados pela municipalidade.

CLÁUSULA NONA
DO FORO

Fica eleito o foro de Comarca de Joaçaba/SC, para dirimir dúvidas e qualquer litígio oriundo deste Contrato.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 28 de outubro de 2022.
JULIANO SCHNEIDER
MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATANTE

REMI ERNESTO DEITOS
TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. ________________________ 2. _________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO PML Nº 030/2022
Publicação Nº 4281341

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2022 – PML
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.613.428-0001/72, com sede 
administrativa à Av. 16 de fevereiro, 151, em Luzerna(SC), representado neste ato por seu Prefeito Sr. JULIANO SCHNEIDER, inscrito no 
CPF/MF nº 005.113.009-21 e portador da cédula de identidade RG nº 3.620.613, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE 
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e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 
37.717.673/0001-77, sediada na Av. 16 de fevereiro 151, fundos, centro de Joaçaba/SC, doravante denominada ENTIDADE, neste ato repre-
sentada pelo seu Presidente ERIVELTON FUSSIGER, portador de RG nº 3.679.990 e CPF nº 030.978.199-05, em observância às disposições 
da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e das Leis Orçamentárias vigentes, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORA-
ÇÃO, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

0.1. Este Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 003/2022, possui por objeto a realização de atividades, projetos ou 
ações voltadas a ornamentação no período pré-natalino e o desenvolvimento das festividades do Natal 2022.

0.2. O objeto deste Termo de Colaboração não consiste, envolve ou inclui, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, 
fiscalização, de exercício do poder de polícia ou outras atividades exclusivas do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.1. Compreende obrigações da Administração Pública:
1.1.1. Designar Gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e de fiscalização;
1.1.2. Registrar os atos de celebração, alienação, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de 
contas do presente Termo de Colaboração;
1.1.3. Orientar a entidade quanto à correta apresentação da prestação de contas, tendo como premissas a simplificação e a racionalização 
dos procedimentos;
1.1.4. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, independentemente de apresentação de prestação de contas 
devida pela entidade;
1.1.5. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
1.1.6. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
1.1.7. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
1.1.8. Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
1.1.9. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela entidade na prestação de contas, quando não for compro-
vado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste Termo de Colaboração;
1.1.10. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomarem em decorrência dessas auditorias.
1.1.11. Liberar os recursos em obediência ao cronograma de desembolso;
1.1.12. Viabilizar o acompanhamento pela Internet do processo de liberação de recursos da parceria celebrada;
1.1.13. A Manter, em seu sítio oficial na Internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e 
oitenta) dias após o respectivo encerramento;
1.1.14. Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE

2.1. São obrigações da Entidade:
2.2. Informar ao Município de Luzerna todas e quaisquer alterações estatutárias, incluindo a de composição de sua Diretoria, por ocasião 
de sua eventual ocorrência;
2.3. Divulgar, em meio de publicação oficial da organização, a parceria celebrada com a Administração Pública, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações:
2.3.1. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da Administração Pública responsável; Nome da entidade e 
seu número de inscrição no CNPJ; Descrição do objeto da parceria;
Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso.
2.4. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua apresentação e/ou a data em que foi apre-
sentado, o prazo para sua análise e o resultado conclusivo;
2.5. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as 
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício;
2.6. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;
2.6.1. Ainda, responsabilizar-se, por qualquer dano causado a CONTRATANTE, respondendo com o patrimônio pessoal dos dirigentes em 
caso de comprovado dano e necessário o ressarcimento;
2.7. Disponibilizar praça de alimentação nos dias do evento, sendo que as condições de exploração serão definidas pela Entidade.
2.7.1. Na execução da praça de alimentação a Entidade deverá observar todas as regras da vigilância sanitária e as exigências da ANVISA, 
em especial observar o regulamento técnico e manual de boas práticas de manipulação de alimentos para serviços de alimentação.
2.8. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento 
da instituição e ao adimplemento do Termo de Colaboração, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administra-
ção pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto ou restrição à sua execução;
2.9 A prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da 
parceria ou, no caso de a parceria exceder um ano, no final de cada exercício; manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia 
útil subsequente ao da prestação de contas, em seu arquivo, os documentos originais que compõem a prestação de contas.
2.10 Observar e atender ao ordenamento jurídico vigente, acerca do tratamento dos dados coletados, em consonância com a Lei Geral de 
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Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

CLÁUSULA QUARTA
DA FISCALIZAÇÃO

3.1. O Gestor deste Termo de Colaboração é o agente público responsável pela gestão da parceria celebrada, designado por ato publicado 
em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.
3.2. Na hipótese de o Gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público 
deverá designar novo Gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do Gestor.

3.3. São obrigações do Gestor:
3.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
3.3.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;
3.3.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico 
de monitoramento e avaliação emitido pela administração pública e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada;
3.3.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação
3.3.5. Comunicar ao administrador público as situações de inexecução por culpa exclusiva da entidade.
3.4. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o aten-
dimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das atividades e metas pactuadas:
3.4.1. Retornar os bens públicos em poder da entidade parceria, qualquer que tenha sido a modalidade ou o título que lhes concedeu o 
direito de uso de tais bens;
3.4.2. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela entidade até o momento em que a 
administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA QUINTA
DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

4.1. Este Termo de Colaboração terá vigência a partir de sua assinatura até 28 de fevereiro de 2023, e execução conforme Plano de Traba-
lho, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, por solicitação da entidade ou pela Secretaria Municipal requisitante, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término inicialmente previsto.

4.2. A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Colaboração deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso 
na liberação dos recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Colaboração estão programados em dotação orçamentária própria, 
obedecendo à disponibilidade do orçamento previsto e aprovado na forma da Lei:

Ação (s): 07.003.13.392.0706.2740-Apoio para a Difusão Cultural, Resgate da Memória E Promoção do comércio local
Modalidade de Aplicação (s): 3.3.50. Outras despesas correntes - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos
Fonte (s): 000 – Recursos Próprios
Elemento: 33.50. 41.02 - Despesa com manutenção de outras entidades de direito privado
Despesa: 127
Valor: R$ 100.000,00
Órgão: 07
Unidade: 003
Projeto Atividade: 2740 -Apoio para a Difusão Cultural, Resgate da Memória E Promoção do comércio local

CLÁUSULA SÉTIMA
DO VALOR TOTAL E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1. Os recursos financeiros ESTIMADOS para execução do objeto deste Termo de Colaboração correspondem a:
LOTE OBJETIVO PUBLICO ALVO VALOR

1

Ornamentação no período pré-natalino e o desenvolvimento das festividades do Natal 2022, envol-
vendo: Instalação de ornamentação e iluminação natalina na área central do Município e na Praça 
Municipal em frente à Igreja Matriz, bem como nas demais áreas que a entidade se propuser a decorar 
com elementos natalinos, durante o período pré-natalino; Apresentações culturais, shows e cerimonial, 
incluindo a montagem de estruturas necessárias para o desenvolvimento das programações e atrações 
alusivas ao Natal; Retirada da decoração e da iluminação natalina após concluída as comemorações em 
alusão ao período de Natal do ano de 2022.

Cidadãos luzer-
nenses R$100.000,00

6.2. O valor certo a ser repassado ficará restrito ao valor proposto no Plano de Trabalho, sendo que os recursos financeiros serão transferidos 
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na forma proposta no plano de trabalho aprovado e selecionado.

CLÁUSULA OITAVA
DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

7.1. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de 
desembolso da OSC selecionada.

7.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica e deverão ser aplicados para rendi-
mento.

7.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de 
contas exigidas para os recursos transferidos.
7.4. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do 
beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

7.5. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

CLÁUSULA NONA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. O presente Termo de Colaboração deve ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas 
de regência, respondendo cada um pelas consequências da inexecução total ou parcial.

8.2. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as partes se comprometem 
a manter sigilo de todas as informações sobre os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução do 
Termo de Parceria/Colaboração/Fomento, sendo vedado o repasse dessas informações, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou 
para viabilizar o cumprimento do Termo de Parceria/Colaboração/Fomento.

8.3. A prestação de contas apresentada pela entidade deverá conter elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou 
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do 
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 
informações e documentos:
8.3.1. Para prestação de contas alusiva a execução do projeto: registro dos resultados em fotos e/ou vídeos e outros documentos compro-
batórios das atividades realizadas e da execução do objeto pactuado.
8.3.2. Para prestação de contas alusiva a execução financeira: relatório contendo a descrição das receitas e despesas efetivamente realiza-
das, sua vinculação com a execução do objeto e, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
8.3.2.0.1. Extrato da conta bancária específica;
8.3.2.0.2. Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, discriminação dos serviços e dados da entidade;
8.3.2.0.3. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
8.3.2.0.4. Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos e outros suportes;
8.3.2.0.4.1. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, 
a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

8.4. A Administração Pública deverá considerar ainda, em sua análise, os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
8.4.1. Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;
8.4.2. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a con-
formidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.

8.5. Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, o parecer do Gestor acerca 
da prestação de contas da parceria celebrada deverá, obrigatoriamente, mencionar:
8.5.1. Os resultados já alcançados e seus benefícios;
8.5.2. Os impactos econômicos ou sociais;
8.5.3. O grau de satisfação do público alvo;
8.5.4. A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.6. A OSC deverá apresentar o relatório de contas única da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias 
a partir do término da vigência da parceria, conforme art. 69 da Lei 13.019/14.

8.7. O prazo referido no item 9.6 poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado e aprovado pelo Gestor.

8.8. O disposto no item 9.6 não impede que a Administração Pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término 
da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.

8.9. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública se dará no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) 
dias, contados da data do seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual 
período, devendo concluir, alternativamente, pela:
8.9.1. Aprovação da prestação de contas;
8.9.2. Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração da 
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tomada de contas especial.

8.10. As prestações de contas serão avaliadas:
8.10.1. Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
8.10.2. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer falta de natureza formal que não resulte em danos ao 
erário;
8.10.3. Irregulares, quando comprovada quaisquer das seguintes circunstâncias:
8.10.3.1. Omissão no dever de prestar contas;
8.10.3.2. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
8.10.3.3. Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
8.10.3.4. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.11. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a entidade sanar a irregularidade.

8.12. O prazo referido no item 9.10 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, desde 
que dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação dos resultados.

8.13. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa 
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.14. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo 
os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

9.1 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da admi-
nistração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS BENS

10.1. Para os fins deste Termo de Colaboração, os bens disponibilizados para execução do objeto correspondem:

- Disponibilização para a OSC, da sala no Centro de Eventos São João Batista, destinada às atividades da OSC, ficando a cargo da entidade 
a manutenção do espaço cedido, tal concessão perdurará até 28 de fevereiro de 2023.
- Com a conclusão da parceria as ornamentações confeccionadas exclusivamente para a decoração natalina de Luzerna/SC, após a retirada 
pela OSC, reverterão automaticamente ao patrimônio do Munícipio, cabendo ao mesmo à guarda dos bens.

10.2. Caso de interesse do Município, os bens disponibilizados poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a 
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no Termo e na 
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer dos partícipes, os quais somente respon-
derão pelas obrigações e auferirão as vantagens do tempo em participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias de antecedência para a publicidade da intenção rescisória.

11.2. Ocorrendo a rescisão, não caberá aos partícipes qualquer direito à reclamação de indenização pecuniária, obrigando-os, entretanto, 
a apresentarem os relatórios das atividades desenvolvidas e a prestação de contas, até a data do encerramento do Termo de Colaboração, 
bem como a restituição dos valores recebidos, se houver.

11.3. A inexecução total ou parcial deste Termo de Colaboração por qualquer dos partícipes ensejará sua denúncia e rescisão pela parte 
prejudicada, com as consequências previstas em Lei e neste instrumento.

11.4. É atribuída à administração a prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de parali-
sação, de modo a evitar a descontinuidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS SANÇÕES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, 
e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à entidade as seguintes sanções:
13.1.1. Advertência;
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13.1.2. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e enti-
dades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
13.1.3. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de 
todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a entidade ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 13.1.2.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. Deverá ser garantido o livre acesso dos servidores do Município de Luzerna, do controle interno e externo correspondentes aos pro-
cessos, aos documentos e às informações referentes ao presente Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução.

13.2. As informações e dados contidos no presente Termo de Colaboração, para fins de atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, são 
de domínio público, em razão dos princípios do interesse público e da publicidade dos atos efetuados pela municipalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO

14.1. Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Joaçaba - SC como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo 
de Colaboração ou de sua participação, que não possam ser solucionados administrativamente, bem como para solucionar os litígios que 
possivelmente decorrerem deste instrumento.

14.2. Tanto quanto possível, as partes se esforçarão para resolver amistosamente todos os casos omissos a este Termo de Colaboração.

Luzerna/SC, 28 de outubro de 2022.
JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO DE LUZERNA
MUNICIPIO

ERIVELTON FUSSIGER
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL
ENTIDADE

TESTEMUNHAS:

1. --------------------------------------------    2. -------------------------------------------
Nome:        Nome:
CPF:        CPF:
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Major Vieira

Prefeitura

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022
Publicação Nº 4281270

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2F36BF2D6C4B6EBAA736CE4B40302FB7609C13F0
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.º 039/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE NANO ESTABILIZANTE NATURAL DE SOLOS, COM ACOMPANHAMENTO 
TÉCNICO DA CONTRATADA, A SER APLICADO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC PARA EXECUÇÃO DE BASE E 
SUB-BASE, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SCC 2805/2022. Tipo: menor preço | POR 
ITEM; Disputa/Data/hora: 18/11/2022 às 08h30. Recebimento de propostas até às 08h00mim, no endereço eletrônico www.bll.org.br do 
dia 18/11/2022. Informações: licitacao.majorvieira@yahoo.com.br Fone (47) 3655-1111. Cópia do edital no Site www.majorvieira.sc.gov.
br/ . Adilson Lisczkovski. Prefeito Municipal. 28/102022.
Cód. Reg (e-Sfinge): 2F36BF2D6C4B6EBAA736CE4B40302FB7609C13F0

AVISO TOMADA DE PREÇOS 018/2022
Publicação Nº 4281275

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4E615AFBEED4B091616FC5C6F63B3736059DF1B0
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2022
Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO DE TRECHO NA LOCALIDADE DO PULADOR, COM EXTENSÃO DE 1.300M, ESTANDO INICIALMENTE 
VINCULADA, SEM PREJUÍZO DE ALTERAÇÃO MEDIANTE APOSTILAMENTO, AOS RECURSOS (SCC 7005/2022) ORIUNDOS DO GOVERNO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Tipo: Menor Preço – Global; Abertura/
Data/hora: 29/11/2022 às 09h15. Informações adicionais/Local da Sessão Pública: Paço Municipal/Depto de Licitações, na Travessa Otacílio 
F. Souza, 210, Bairro Centro, Major Vieira/SC. Obtenção do Edital na íntegra licitacao.majorvieira@yahoo.com.br Fone (47) 3655-1111. Site 
www.majorvieira.sc.gov.br/ . Major Vieira/SC 28/10/2022.
Cód. Reg (e-Sfinge): 4E615AFBEED4B091616FC5C6F63B3736059DF1B0.

AVISO TOMADA DE PREÇOS 019/2022
Publicação Nº 4281285

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 44BF17884A47375E6CB128E7C1AAFF3BFB9B5941
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 15 APARTA-
MENTOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PELO PROGRAMA SC MAIS MORADIA, NA CIDADE DE MAJOR 
VIEIRA/SC. Tipo: Menor Preço – Global; Abertura/Data/hora: 30/11/2022 às 09h15. Informações adicionais/Local da Sessão Pública: Paço 
Municipal/Depto de Licitações, na Travessa Otacílio F. Souza, 210, Bairro Centro, Major Vieira/SC. Obtenção do Edital na íntegra licitacao.
majorvieira@yahoo.com.br Fone (47) 3655-1111. Site www.majorvieira.sc.gov.br/ . Major Vieira/SC 28/10/2022.
Cód. Reg (e-Sfinge): 44BF17884A47375E6CB128E7C1AAFF3BFB9B5941.

http://www.majorvieira.sc.gov.br/
http://www.majorvieira.sc.gov.br/
http://www.majorvieira.sc.gov.br/
http://www.majorvieira.sc.gov.br/
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Marema

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022
Publicação Nº 4281506

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EE871AD3935478356F9E1B76EAB948E0CCE87C59
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022
TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE Nº 010/2022

O Município de Marema – SC comunica que se encontra aberto o processo licitatório para Contratação de empresa especializada para Cons-
trução, pelo sistema de empreitada global, Contratação de empresa especializada para Execução de Muro de contenção com 167,52m², 
com fornecimento de material e mão de obra, a ser construído junto ao Núcleo Escolar de Marema, localizado a Rua Vidal Ramos, centro 
no Município de Marema. Os envelopes de documentação e da proposta deverão ser entregues até às 08h30min do dia 17 de novembro de 
2022, procedendo à abertura às 08h:45min do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.marema.sc.gov.br 
maiores informações poderão ser obtidas junto à sede do Município de Marema - SC, sito à Rua José Gaspari nº 69, com o Setor de Licita-
ções, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Marema - SC, 27 de outubro de 2022.
MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal
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Matos Costa

Prefeitura

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO 91/2022 - PMMC
Publicação Nº 4281276

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B3BF94143DD3BDD004757BC9955A2CC12D9401DC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022
Código registro TCE: B3BF94143DD3BDD004757BC9955A2CC12D9401DC
A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 001/2022, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 14 de novembro de 2022 
realizará licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa para Pavimentação de Vias Urbanas em lajotas 
sextavadas, com passeios na Rua Dom Pedro I no Município de Matos Costa, conforme Portaria nº254/SEF de 27 de junho de 2022, Processo 
SGPe - SCC – 0004292/2022, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais 
projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.
Entrega dos envelopes no máximo até 08:30 horas do dia 14/11/2022.
Abertura dos envelopes as 08:45 horas do mesmo dia.
Maiores informações e o edital completo pode ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: http://www.matoscosta.sc.gov.br, 
ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 – no horário de expediente em vigor.
Matos Costa, 28 de outubro de 2022. Fabiana Granemann - Presidente da Comissão.

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO 92/2022 - PMMC
Publicação Nº 4281413

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8082407C2500E3D496734B66E5D09B523D685F40
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022
Código registro TCE: 8082407C2500E3D496734B66E5D09B523D685F40
A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 001/2022, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 14 de novembro de 2022 
realizará licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa para Construção de Passeios Acessíveis nas Ruas 
Tereza Cristina e São João no Município de Matos Costa, conforme Portaria nº229/SEF de 08/06/2022, Processo SGPe SCC – 0009436/2022, 
com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com des-
crição detalhada no presente Edital e seus anexos.
Entrega dos envelopes no máximo até 14:00 horas do dia 14/11/2022.
Abertura dos envelopes as 14:15 horas do mesmo dia.
Maiores informações e o edital completo pode ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: http://www.matoscosta.sc.gov.br, 
ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 – no horário de expediente em vigor.
Matos Costa, 28 de outubro de 2022. Fabiana Granemann - Presidente da Comissão.

EXTRATO 1º ADITIVO PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 37/2021
Publicação Nº 4281004

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
EXTRATO 1º ADITIVO PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 37/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 49/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 - PMMC
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67.
OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo e atualização de valores referente ao Contrato nº 37/2021, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Empresa contratada, mediante Parecer Contábil Jurídico favorável, documentos estes, anexos 
ao presente, para todos os fins e efeitos legais, estando o mesmo de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e alterações subseq-entes.
Matos Costa/SC, 26 de outubro de 2022. PAULO BUENO DE CAMARGO – Prefeito Municipal.

PORTARIA 608/2022
Publicação Nº 4281325

PORTARIA Nº 608/2022 – De 27 de Outubro de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora MARLI BERTOTTI DE GOES investida no cargo de provimento em careira do grupo ocupacional de SERVIÇOS 

http://www.matoscosta.sc.gov.br
http://www.matoscosta.sc.gov.br
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GERAIS na categoria funcional de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, de conformidade 
com o insculpido no art. 128, da Lei Complementar n.º023/2012, de 26 de junho de 2012.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 27 de Outubro de 2022.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

FABIANA GRANEMANN
Auxiliar Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 609/2022
Publicação Nº 4281327

PORTARIA Nº 609/2022 – De 27 de Outubro de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora DENISE STEFANIAK SENN, investida no cargo de provimento em Carreira do grupo ocupacional PROFIS-
SIONAL na categoria funcional de ENFERMEIRA SOCORRISTA, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, de conformidade com 
o insculpido no art. 128, da Lei Complementar n.º023/2012, de 26 de junho de 2012.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 27 de Outubro de 2022.
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

FABIANA GRANEMANN
Auxiliar Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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Meleiro

Prefeitura

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2022 - SAÚDE
Publicação Nº 4280900

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº. 013/2022
Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 008/2022
Órgão Gerenciador: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
Detentor da Ata: RONALDO COSTA DORNEL – ME
Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE OCU-
LOS DE GRAU COMPOSTO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, ALÉM DE AUXILIAR NAS AÇÕES NAS AÇÕES 
DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE OCULAR AOS MUNÍCIPES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO ANEXO I 
DO EDITAL.
Valor: R$ 46.108,00 (quarenta e seis mil, cento e oito reais).
Vigência: Início: 28/10/2022 Término: 27/10/2023.
Data da assinatura: 28 de Outubro de 2022.

EXTRATO CONTRATO N° 100/2022
Publicação Nº 4280947

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 100/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratada: JOÃO PAULO FELTRIN MATEUS CONSTRUTORA LTDA
Objeto: CONCESSÃO DE USO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA 
PRÉ-FABRICADAS, NA CIDADE DE MELEIRO – SC. CESSAO DE USO DA PARCELA S.1 DO IMÓVEL MATRÍCULA N° 2.076 ORI/MEL (MATRÍ-
CULA ANTERIOR 25.091 ORI/TURVO/SC.
Valor: R$ 1,00 (um real).
Vigência: Início: 28/10/2022 Término: 27/10/2032.
Data da assinatura: 28 de Outubro de 2022.

PORTARIA Nº 429-2022
Publicação Nº 4280827

PORTARIA n. º 429/2022
TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, da Lei 
nº 809/2000 de 03 de abril de 2000 e suas alterações e Lei complementar nº 034/2011 de 26 de dezembro de 2011 e suas alterações, 
determina:

RETORNAR
Art. 1.º Da licença saúde a servidora DAIANI MACARINI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais.
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 28/10/2022.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 28 de outubro de 2022.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Mondaí

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA-PMM
Publicação Nº 4281262

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Apresentação dos Objetivos do Estudo Sócio Ambiental da Área Urbana do Município de Mondaí – SC)

Valdir Rubert, Prefeito Municipal de Mondaí/SC, no uso de suas atribuições, torna público que a 1ª Audiência Pública apresentação dos ob-
jetivos do Estudo Sócio Ambiental da Área Urbana do Município de Mondaí, fica agendada para o dia 16 de novembro de 2022 (quarta-feira) 
às 18:00 horas, no formato de audiência virtual pelo seguinte link https://meet.google.com/jpg-uesm-sdo, podendo a quem interessar, 
comparecer para acompanhar a audiência na sede do Município de Mondaí, com endereço na Avenida Lajú, n° 420, Centro, Município de 
Mondaí/SC, ficando assim convocados todas as associações representativas dos vários segmentos da comunidade e todos os interessados 
da população em geral.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital de Convocação, que será publi-
cado no Diário Oficial dos Municípios – DOM, no site da Prefeitura, redes sociais e cartazes colocado em diversos pontos da cidade, como 
na sede da Prefeitura, Secretarias Municipais, Câmara de Vereadores e em outros locais públicos, de forma a ser dada ao mesmo a mais 
ampla divulgação.

Mondaí, 28 de outubro de 2022.
Valdir Rubert
Prefeito Municipal
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Monte Carlo

Prefeitura

DECRETO N° 168/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281126

DECRETO N° 168/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA A PREFEITA MUNICIPAL A PROMOVER A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO PROVÁVEL EXCESSO NO ORÇAMEN-
TO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

SONIA SALATE VEDOVATTO, Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com o fun-
damento na Lei Orgânica Municipal, e a LEI N° 1330 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Carlo, autorizado a promover a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 11 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária 05 – Atenção de Média e Alta Comple. Ambulatorial
Projeto/Atividade 2036– Atenção de Média e Alta Comple Ambu. e Hospitalar
Elemento Despesa 19 – 3.3.90.00.00.00.00.01.00.0002
Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Art. 2º. Para a abertura do Crédito, de que trata o artigo anterior, será utilizado recurso proveniente do excesso de arrecadação:

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

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

Monte Carlo, 28 de outubro de 2022.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

LEI Nº 1330/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281118

LEI Nº 1330/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA A PREFEITA MUNICIPAL A PROMOVER A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO PROVÁVEL EXCESSO NO ORÇAMEN-
TO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com o fun-
damento na Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município que, a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a 
seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Carlo, autorizado a promover a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 11 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária 05 – Atenção de Média e Alta Comple. Ambulatorial
Projeto/Atividade 2036– Atenção de Média e Alta Comple Ambu. e Hospitalar
Elemento Despesa 19 – 3.3.90.00.00.00.00.01.00.0002
Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Art. 2º. Para a abertura do Crédito, de que trata o artigo anterior, será utilizado recurso proveniente do excesso de arrecadação:

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

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

Monte Carlo, 28 de outubro de 2022.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal
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Nova Erechim

Prefeitura

DECRETO Nº 1068/2022 DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO PARA MEMBROS DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 4281707

DECRETO Nº 1.068, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre a Progressão Funcional por Mérito para membros do Magistério Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais tendo em vista o que dispõe o Artigo 24 
da Lei Complementar nº 109 de 23 de junho de 2015.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido progresso funcional por mérito aos seguintes servidores do Quadro Permanente do Magistério Publico Municipal, 
lotados na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes:

3476 CLEONIR ZANELLA FROZZA, nascida em 04/07/1973, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 2.433.540 – SSP/SC, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

3441 ELIANE CASSOL PAGLIARINI, nascida em 24/11/1981, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 3.261.789-5 – SSP/SC, com 
carga horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

5581 ELISIANE TOCHETTO, nascida em 20.10.1984, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 4.653.125 – SSP/SC, com carga horaria 
de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

329 EUNICE TEREZINHA BRUSCHI, nascida em 12.08.1970, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 2.162.824 – SSP/SC, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

5420 FERNANDA CARLA DIAS VICENZI, nascida em 04/11/1981, casada, portadora da carteira de identidade nº 2.995.828 – SSSP/SC, com 
carga horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

3794 IEDA PERTUZATTI, nascida em 31/07/1983, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 4.193.183 – SSP – SC, com carga horaria 
de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

272 INES ROSENBACH FELDKIRCHER, nascida em 22/02/1970, casada, portadora da Carteira de Identidade Nº 2.540.352 - SSP/SC, com 
carga horária semanal de 20 (vinte) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

3450 IONE MARTA CITADELLA, nascida em 10/06/1979, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 3.601.572 – SSP/SC, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas, Cargo/Nível ocupante do cargo de Professor MAG 2.

248 IVANETE BASSO BIANCHI, nascida em 21.03.1981, casada, portadora da Carteira de Identidade Nº 12R – 4.559.109-1-SSP/SC, com 
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

3298 KAREN CRISTINA KUNZE PEZZINI, nascida em 24/11/1981, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 111054.439-1 – SSP/SC, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

5405 KARINA AGUIDA BRANDALISE WEBER, nascida em 07/05/1987, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 3.961.212 – SSP/SC, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

5418 LIANE ASCARI SOLIVO, nascida em 06/01/1976, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 2.652.365 – SSP/SC, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

337 LISETE IVONE KOLLET, nascida em 11/05/1971, solteira, portadora da Carteira de Identidade Nº 2.758.677 - SSP/SC, com carga horária 
semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

5416 MARCIA MARION DE SOUZA, nascida em 06/12/1979, casada, portadora da Carteira de identidade nº 3.697.230 – SSP/SC, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

256 MARIA RITA SPAGNOL KIST, nascida em 13/03/1971, divorciada, portadora da Carteira de Identidade Nº 12R – 2.545.125-SSP/SC, com 
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

205 MIRTES HECK VIDOR, nascida em 10/11/1972, casada, portadora da Carteira de Identidade Nº 3.312.393-4 - SSP/SC, com carga ho-
rária semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

3468 NELSI KOPSEL BIRKHEUER, nascida em 17/06/1973, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 3.239.985 – SSP/SC, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.
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230 SALETE GIRARDI SCHUCK, nascida em 29/11/1966, casada, portadora da Carteira de Identidade Nº 12R – 1.713.784-SSP/SC, com 
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

5605 SCHERON MARLISE TRENTIN, nascida em 16.02.1994, solteira, portadora da Carteira de Identidade Nº 4.734.224-SSP/SC, com carga 
horária semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

302 VALDELIZE FÁTIMA DONDONI FURLAN, nascida em 26/02/1970, casada, portadora da Carteira de Identidade Nº 12R – 2.850.389, com 
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

213 WANDERLEI JOSÉ SCHUH, nascido em 15/03/1968, casado, portador da Carteira de Identidade Nº 12R – 1.717.974, com carga horária 
semanal de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.

930 ZILÁ PAULA KLEIN MATTÉ, nascida em 29/09/1964, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 5037056958 – SSP – SC, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas, ocupante do cargo de Professor MAG 2.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

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

Nova Erechim (SC), em 26 de outubro de 2022.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal
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Nova Veneza

Prefeitura

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 215/2022 - PMNV
Publicação Nº 4281054

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C1DE567325459E3CEBF810BBFD0B098A1C6CED4A
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo de Prazo Nº.: 5- 215/2021
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Vigência ....... : Início: 29/08/2022 Término: 28/10/2022
Licitação ...... : Tomada de Preço n.º 113/2021.
Objeto .......... : Contratação de empresa para pavimentação asfáltica e construção de passeio público da Rua Ângelo Vitali e Av. José Ronchi 
no Município de Nova Veneza, SC. (Contrato 1070751/2020, Convênio: 900451/2020, Proposta: 2874/2020)

Nova Veneza/SC, 29 de agosto de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2022 - FMS
Publicação Nº 4281224

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F520C6973A13A874D5C81F3C6FCB850B4DDFAC3A
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 116/2022
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratada..: GENTE SEGURADORA S/A
Valor ........... : R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais)
Vigência ....... : Início: 28/10/2022 Término: 31/12/2022
Licitação ...... : Pregão Eletrônico n.º 57/2022
Recursos ...... : (10) 2.024.3.3.90.00.00.00.00.00.721
Objeto .......... : contratação de seguro para os veículos da frota municipal de saúde de Nova Veneza, para transporte de pacientes da Aten-
ção Básica aos Centros de Referência, para um período mínimo de 12 meses.

Nova Veneza/SC, 28 de outubro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

CÉSAR AUGUSTO PAZETTO
Fundo Municipal de Saúde de Nova Veneza

EXTRATO DO CONTRATO Nº 360/2022 - PMNV
Publicação Nº 4281072

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F137F2F3882D912DB33EB860F7F7689626FF31CB
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 360/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: SCHMOELLER & CIA LTDA ME
Valor ............ : R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Vigência ........ : Início: 28/10/2022 Término: 31/12/2022
Recursos ........ : (181) 1.021.4.4.90.00.00.00.00.00.0755
Licitação ........ : Tomada de Preço n.º 275/2022
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Objeto ........... : contratação de empresa para melhorias do Complexo Esportivo de Caravaggio do Município de Nova Veneza/SC. (Transfe-
rência 22TE001391 - Processo SCC 3990/2022 - Portaria 229/2022 - FESPORTE).

Nova Veneza/SC, 28 de outubro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

PREGÃO PRESENCIAL Nº 305/2022 - PMNV
Publicação Nº 4281023

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 412AD17F17899C7697AB0EABD87B694617AA9B2C
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 305/2022

OBJETO: Aquisição de veículo novo (0 km) "sedan", do tipo híbrido para uso do gabinete do prefeito do Município de Nova Veneza/SC.

Abertura: às 10:30 horas do dia 10/11/2022

Local: Trav. Oswaldo Búrigo, n.º 44 – Centro - Nova Veneza, SC.

EDITAL COMPLETO NO SITE: WWW.NOVAVENEZA.SC.GOV.BR.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a 
sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 28 de outubro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

PREGÃO PRESENCIAL Nº 306/2022 - PMNV
Publicação Nº 4281024

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4458487B9C1CFB44A4562B6153B910062123CF08
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 306/2022

OBJETO: Aquisição e instalação de lonas de PVC para toldos 520g/m com espessura 0,40 micras para as unidades escolares: E.M. Carava-
ggio, C.E. Terezinha Pasetto Spillere e C.E. Chapeuzinho Vermelho do Município de Nova Veneza/SC.

Abertura: às 11:00 horas do dia 10/11/2022

Local: Trav. Oswaldo Búrigo, n.º 44 – Centro - Nova Veneza, SC.

EDITAL COMPLETO NO SITE: WWW.NOVAVENEZA.SC.GOV.BR.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a 
sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 28 de outubro de 2022.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

http://www.novaveneza.sc.gov.br
http://www.novaveneza.sc.gov.br
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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2022 - FMS
Publicação Nº 4281223

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FCA348C9C7E98B8E0C518AAB6BA8445A4A66AD1C
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HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 275/2022 - PMNV
Publicação Nº 4281133

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0DE35E1AB4029B34E91CEBE9388D4A7731434B84
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Ouro Verde

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2022
Publicação Nº 4281698

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DDAE102A5F69B57B1FD2977B3DD6991ADAB14F7F
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2022
Objeto: Contratação empresa especializada para Prestação de serviço de operação e manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de ar 
condicionado, compreendendo equipamentos de 9.000 a 24.000 BTUS, do Prédio do Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde, incluindo 
a elaboração laudo PMOC e emissão de documento de responsabilidade técnica. Amparo legal lei 8.666/93 e suas alterações Informações: 
Secretaria Geral de ADM e setor de licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Verde SC, na Rua João Maria Conrado, Centro nº. 425, ou pelo 
site www.ouroverde.sc.gov.br, fone (49) 3447-0007, Ouro Verde (SC), 31 de outubro de 2022. Moacir Mottin Prefeito Municipal.

http://www.ouroverde.sc.gov.br
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Paial

Prefeitura

PROCESSO 108-2022 TP 016-2022 PAVIMENTAÇÃO RUAS URBANAS
Publicação Nº 4281412

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9EA4DE6AE987756E00B6879E9EACA4652ED55572

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022 
TOMADA DE PREÇOS   Nº 016/2022 

O Prefeito Municipal de Paial - SC, torna público que fará realizar licitação, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, no dia 16 de novembro de 2022, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO 
PERÍMETRO URBANO DAS RUAS, GOIAS, PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO 
PAULO E BAHIA, ASFALTAMENTO E CALÇADAS  DAS RUAS MINAS 
GERAIS, CEARÁ E ALAGOAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA 
SANTA CATARINA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, conforme projeto e especificações constantes 
no anexo “I” deste edital. As propostas serão recebidas até às 08h45min do dia 16 de 
novembro de 2022. O edital encontra-se disponível nos sites  https://paial.atende.net/ e 
https://www.paial.sc.gov.br/ as demais informações poderão ser obtidas diariamente na 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças e pelo telefone (49) 3451-0045.  
Paial - SC, 28 de outubro de 2022. 

              NEVIO ANTONIO MORTARI 
              Prefeito Municipal  
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Palmitos

Prefeitura

1º ADENDO PL Nº 95/2022
Publicação Nº 4280934

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
1º ADENDO

O MUNICÍPIO DE PALMITOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Independência, nº 100, 
centro, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que houve ALTERAÇÕES no EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2022 
– MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura e no site do município. Palmitos, 28 
de outubro de 2022. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 093/2022
Publicação Nº 4280855

DECRETO Nº. 93/2022
De 27 de outubro de 2022.

Revoga o decreto municipal nº. 46/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dair Jocely Enge, Prefeito de Palmitos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferi-
das pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º O Decreto nº. 46, de 27 de maio de 2022, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da covid e outras doenças respiratória vi-
rais, determinando a obrigatoriedade do uso de máscara facial por todos os indivíduos que adentrarem nos ambientes de saúde, públicos e 
privados, situados no Município de Palmitos fica revogado.

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

Palmitos/SC, 27 de outubro de 2022.
DAIR JOCELY ENGE
PREFEITO DE PALMITOS

Registrado e Publicado em local de costume

Rodrigo Henrique Timm
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

PORTARIA Nº 0498/2022
Publicação Nº 4280841

PORTARIA Nº 0498/2022
25 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal Palmitos,Estado de Santa Catarina,no 
uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:
Conceder, a partir da data supra, a Servidora Pública Municipal Sra. ANDRESSA TRIACCA, no cargo de Técnico Administrativo, 40 horas 
semanais, lotada junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, férias regulamentares pelo período de 30(trinta) 
dias, relativas ao período aquisitivo setembro/2017 a setembro/2018.

E para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato.

Prefeitura Municipal de Palmitos em 25 de outubro de 2022.
Dair Jocely Enge
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Rodrigo Henrique Timm
Secretário da Administração, Finanças e Planejamento.



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 385

PORTARIA Nº 0499/2022
Publicação Nº 4280843

PORTARIA Nº 0493/2022
DE 25 OUTUBRO DE 2022

CONCEDE ADICIONAL POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dair Jocely Enge, Prefeito Municipal Palmitos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e que lhe são 
conferidas por Lei.

RESOLVE:

Conceder, com efeito retroativo a 01 de outubro de 2021, Adicional por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) na forma dos artigos 103 e 104, da Lei Complementar nº 011/2008 aos Servidores Municipais, abaixo relacionados, de 
acordo com as especificações seguintes.
FUNCIONÁRIO CARGO SECRETARIA
Adriane Penso Tec. Administrtivo Sec. Administração
Agnaldo R. da Silva Aux.Serv. Gerais Sec. Agricultura
Aline K. P. Zemiani Téc. Administrativo Sec.Administração
Andressa Triacca Téc. Administrativo Sec.Administração
Cristiane Holz Nutricionista Sec. Saúde
Daiane F. Fiegenbaum Assist. Social Sec. Saúde
Eduardo R. B. de Moraes Tec. Administrativo Sec.Administração
Fernando Bittencourt Eng. Agrônomo Sec. Agricultura
Gabriela C. W. Valdameri Farm. Bioquimica Sec. Saúde
Guilherme Oscar Hining Técnico Enfermagem Sec. Educação
Iva Cristina Zitlau Ag. Administrativo Sec.Administração
Jaires Canton Téc.Cont. Interno Sec. Agricultura
Mirian Raquel Verruck Assist. Administrativo Sec. Saúde
Ricardo Einloft Tec. Agrícola Sec. Agricultura
Soeli Maria Castoldi Fiscal de Tributos Sec. Educação

E para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato.

Prefeitura Municipal de Palmitos em 25 de outubro de 2022.
Dair Jocely Enge 
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Rodrigo Henrique Timm
Secretário da Administração, Finanças e Planejamento.



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 386

Paraíso

Prefeitura

DECRETO N° 2766/2022
Publicação Nº 4281074

DECRETO Nº 2766/2022
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964;

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 1.575, de 16 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Adicional suplementar até o valor de R$ 307.738,20 (trezentos e sete mil, setecentos e trinta e oito reais com 
vinte centavos), no orçamento do Município, distribuídos nas Ações já existente conforme discriminação a seguir:
02.00 – GABINETE DO PREFEITO
02.001 – Gabinete do Prefeito
0004.0122.1010.2002 – Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice
3.1.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (006) .........................R$ 25.000,00

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
03.002 – Diretoria de Desenvolvimento Local
0022.0661.1090.2010 – Promoção da Política de Incentivos a Indústria e Comércio
3.3.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (031) .........................R$ 5.000,00

04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.001 – Diretoria de Gestão do Ensino Fundamental
0012.0361.1031.2012 – Magistério do Ensino Fundamental
3.1.90.00.00.00.01.01.0001 – Aplicações Diretas (037) .........................R$ 40.000,00

0012.0361.1031.2013 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.00.00.00.01.01.0001 – Aplicações Diretas (040) .........................R$ 35.000,00

0012.0361.1031.2015 – Transporte Escolar da Educação Básica
3.3.90.00.00.00.01.01.0001 – Aplicações Diretas (049) .........................R$ 1.000,00
3.3.90.00.00.00.01.19.0019 – Aplicações Diretas (309) .........................R$ 50.000,00

04.002 – Diretoria de Gestão do Ensino Infantil
0012.0365.1031.2018 – Manutenção da Educação Infantil Pré-Escolar
3.3.90.00.00.00.01.01.0001 – Aplicações Diretas (057) .........................R$ 5.000,00

05.00 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.001 – Atividades de Proteção Social Básica
0008.0244.1080.2028 – Atenção Integral a Família - PAIF/CRAS/SCFV
3.3.90.00.00.00.01.65.0053 – Aplicações Diretas (088) .........................R$ 45.738,20

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
07.001 – Diretoria de Gestão em Agricultura
0020.0606.1100.2038 – Manutenção Incentivos a Produção Agrícola
3.1.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (113) .........................R$ 33.000,00
3.3.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (115) .........................R$ 35.000,00

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
08.001 – Diretoria de Serviços Urbanos
0026.0782.1120.2041 – Departamento de Serviços Viários
3.1.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (126) .........................R$ 1.000,00

0015.0451.1040.2042 – Manutenção do Setor Serviços Urbanos
3.1.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (134) .........................R$ 32.000,00

Art. 2º – Os recursos no valor de R$ 307.738,20 (trezentos e sete mil, setecentos e trinta e oito reais com vinte centavos), para atender o 
Crédito Suplementar acima especificado decorrerão da utilização do excesso de arrecadação apurado segundo a fonte de recurso abaixo 
indicada:
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01.00.0000 – Recursos Ordinários R$ 131.000,00
01.01.0001 – Receita de Impostos e Transf. de Impostos – Educação R$ 81.000,00
01.19.0019 – Transf. FUNDEB - Outras Despesas Educação Básica R$ 50.000,00
01.65.0053 – Bloco de Proteção Social Básica / Estado R$ 45.738,20

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

Paraíso (SC), 27 de outubro de 2022
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Este Decreto foi registrado e Publicado na data supra
Servidor Responsável

DECRETO N° 2767/2022
Publicação Nº 4281077

DECRETO Nº 2767/2022

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964;

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 1.575, de 16 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Adicional suplementar até o valor de R$ 186.500,00 (cento e oitenta e seis mil com quinhentos reais), no or-
çamento do Município, distribuídos nas Ações já existente conforme discriminação a seguir:
10.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0010.0301.1071.2045 – Serviços de Atenção Básica em Saúde
3.3.90.00.00.00.01.02.0002 – Aplicações Diretas (156) .........................R$ 6.000,00

0010.0301.1071.2046 – Atividades dos Programas ESF, ACS, SB e NASF
3.3.90.00.00.00.01.02.0002 – Aplicações Diretas (169) .........................R$ 15.000,00
3.1.90.00.00.00.01.38.0060 – Aplicações Diretas (163) .........................R$ 58.000,00
3.1.90.00.00.00.01.38.0072 – Aplicações Diretas (260) .........................R$ 15.000,00
3.1.90.00.00.00.01.54.0001 – Aplicações Diretas (276) .........................R$ 30.000,00
3.1.90.00.00.00.01.67.0074 – Aplicações Diretas (307) .........................R$ 60.000,00

10.003 – Atividades da Vigilância em Saúde
0010.0304.1071.2050 – Atividades de Vigilância Epidemiológica
4.4.90.00.00.00.01.67.0074 – Aplicações Diretas (308) .........................R$ 2.500,00

Art. 2º – Os recursos no valor de R$ 186.500,00 (cento e oitenta e seis mil com quinhentos reais), para atender o Crédito Suplementar acima 
especificado decorrerão da utilização do excesso de arrecadação apurado segundo a fonte de recurso abaixo indicada:
01.02.0002 – Receita de Impostos e Transf. de Impostos – Saúde R$ 21.000,00
01.38.0060 – Incentivo Financeiro da APS-Fator Compensatório R$ 58.000,00
01.38.0072 – Programa Saúde na Hora R$ 15.000,00
01.54.0001 – Agentes Comunitários de Saúde - EC/120 R$ 30.000,00
01.67.0074 – SUS – Estado – Situação de Emergência R$ 62.500,00

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

Paraíso (SC), 27 de outubro de 2022
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Este Decreto foi registrado e Publicado na data supra
Servidor Responsável
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DECRETO N° 2768/2022
Publicação Nº 4281369

DECRETO Nº 2768/2022
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964;

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 1.575, de 16 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Adicional suplementar até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no orçamento do Município, distribuídos 
nas Ações já existente conforme discriminação a seguir:
02.00 – GABINETE DO PREFEITO
02.001 – Gabinete do Prefeito
0004.0122.1010.2002 – Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice
3.3.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (007) .........................R$ 15.000,00

02.004 – Assessoria de Planejamento
0004.0122.1010.2005 – Assessoria de Planejamento Estratégico de Governo
3.3.90.00.00.00.01.00.0000 – Aplicações Diretas (013) .........................R$ 5.000,00

Art. 2º – Os recursos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender o Crédito Suplementar acima especificado decorrerão da 
utilização do excesso de arrecadação apurado segundo a fonte de recurso abaixo indicada:
01.00.0000 – Recursos Ordinários R$ 20.000,00

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

Paraíso (SC), 28 de outubro de 2022
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Este Decreto foi registrado e Publicado na data supra
Servidor Responsável
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Paulo Lopes

Prefeitura

PORTARIA Nº 368/2022
Publicação Nº 4281693

PORTARIA Nº 368/2022
Nomeia a Agente de Desenvolvimento do Município de Paulo Lopes / SC e dá outras providências.

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 85, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, sem ônus para o Erário Público Municipal, Flavia Simão Lapa, matrícula 12020, como Agente de Desenvolvimento do Mu-
nicípio de Paulo Lopes / SC.

Art. 2º O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no município da implementação da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar N°123/06 e suas alterações na 147/2014 além de auxiliar na promoção do desenvolvi-
mento econômico e social do município.

Art 3º Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

a) Auxiliar na organização e operacionalização de um Plano de Trabalho/Ações de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Em-
presas no município;
b) Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
c) Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
d) Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e direta-
mente com os empreendedores do município;
e) Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
f) Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura revogando as disposições em contrário, condicionada sua validade à publica-
ção no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, nos termos do Decreto nº 17, de 6 de abril de 2009.

Paulo Lopes, 31 de outubro de 2022.
Nadir Carlos Rodrigues
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em 31 de outubro de 2022.

Lucélia Firmino Silvano de Sousa
Secretária Municipal de Administração
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Peritiba

Prefeitura

AVISO PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 142/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022
Publicação Nº 4281191

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que está disponível no site http://www.peritiba.sc.gov.br a PRI-
MEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital de Processo Licitatório nº 142/2022 Pregão Eletrônico nº 23/2022.
Demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122 ou e-mail 
compras@peritiba.sc.gov.br.

Peritiba – SC., 28 de outubro de 2022.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

http://www.peritiba.sc.gov.br
mailto:compras@peritiba.sc.gov.br
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Pescaria Brava

Prefeitura

DECRETO Nº 793, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281006

DECRETO Nº 793, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
“CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAR O MÉRITO FUNCIONAL DE SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDI-
CIAL TRANSITADA EM JULGADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 70, IX, da Lei Orgânica do 
Município:

CONSIDERANDO a decisão proferida transitada em julgada proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0302350-26.2017.8.24.0040 e o dis-
posto nos artigos 24, 34, 35 e 36 da Lei Complementar nº 02 de 03 de janeiro de 2013,

DECRETA:
Art.1º Fica constituída e nomeada Comissão Especial para avaliar o mérito funcional aos Servidores Estáveis do Magistério da Prefeitura Mu-
nicipal de Pescaria Brava, nos termos da sentença transitada em julgado proferida nos Autos do processo nº 0302350- 26.2017.8.24.0040, 
composta pelos seguintes servidores:
• Membro: Marcelo Nascimento Mendes
• Membro: Renata Sachetti Germano
• Membro: Renato Justino Borges

Art.2º A Comissão terá como atribuições apurar a viabilidade de progressão funcional por merecimento dos servidores, nos termos do artigo 
34 da Lei Complementar nº 02/2013, durante o período compreendido entre os anos de 2013 a 2017.

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

Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava, 28 de Outubro de 2022.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 794, DE 28DEOUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281009

DECRETO Nº 794, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
“REVOGA O DECRETO Nº 780, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 QUE DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES EDUCACIO-
NAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA /SC E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.”

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 70, IX, da Lei Orgânica do 
Município:

CONSIDERANDO a edição da Lei Ordinária nº 431, de 28 de outubro de 2022, que dispõe sobre a Gestão Democrática nas Unidades Edu-
cacionais da Rede Pública Municipal de Pescaria Brava/SC,

DECRETA:
Art. 1º Fica REVOGADO o Decreto nº 780/2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava, 28 de Outubro de 2022.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 160, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4280935

LEI COMPLEMENTAR Nº 160, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/2018 QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL E O PLANO DE CARREIRA E 
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PESCARIA BRAVA, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município 
e das demais disposições legais; FAZ saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal por sua iniciativa aprovou, e eu 
sanciono a presente lei.
Art. 1º Fica alterado o número de vagas do cargo de código GNS – 15, junto ao ANEXO I da Lei Complementar nº 64, de 09 de Março de 
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2018, conforme consta da tabela abaixo:

ANEXO I
CÓDIGO CARGO CARGA HORÁRIA VAGAS REFERÊNCIA
GNS – 15 Odontólogo 40 5 17 a 23

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

Art. 3. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário.

Pescaria Brava (SC), em 28 de Outubro de 2022.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 161, DE 28DEOUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281010

LEI COMPLEMENTAR Nº 161, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
“DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL E DE PSICOLOGIA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA.”

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Municí-
pio e das demais disposições legais; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a 
presente lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir assistentes sociais e psicólogos na rede de Ensino Público Municipal de Educa-
ção Básica.

§ 1º Os assistentes sociais e psicólogos atuarão em equipes alocadas na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, compondo a equipe 
multiprofissional.
§ 2º Os assistentes sociais e psicólogos de que trata esta Lei serão lotados na Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
§ 3º A estruturação das equipes e a garantia das condições éticas e técnicas de trabalho serão asseguradas mediante previsão orçamentária 
da política de educação municipal.
§ 4º Os profissionais de que trata esta Lei serão originários de cargos de provimento efetivo.
§ 5º Os profissionais deverão, no ato de nomeação para o cargo, apresentar comprovação de regularidade emitida pelo respectivo conselho 
profissional.

Art. 2º A (o) assistente social e a (o) psicóloga (o), juntamente com a equipe multiprofissional da educação, contribuirão para:

I - assegurar o direito de acesso e de permanência na escola;
II - garantir condições de pleno desenvolvimento do estudante;
III - atuar em processos de ingresso, regresso, permanência e sucesso do estudante;
IV - ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pelo sistema de ensino;
V - viabilizar o direito à educação básica do estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou su-
perdotação, jovens e adultos, comunidades tradicionais, pessoas em privação de liberdade e do estudante internado para tratamento de 
saúde por longo período;
VI - promover a valorização do trabalho de professores e de profissionais da rede pública de educação básica;
VII - criar estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas a situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na 
adolescência, vulnerabilidade social;
VIII - acompanhar famílias em situações de ameaça, violações de direitos humanos e sociais;
IX - articular a rede de serviços para assegurar proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, vítimas de violência doméstica, de 
intimidação sistemática (bullying);
X - oferecer programas de orientação e apoio às famílias mediante articulação das áreas de educação, saúde, assistência social;
XI - monitorar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda;
XII - incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do estabelecimento de ensino e demais instituições públicas, 
privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais;
XIII - promover ações de combate ao racismo, sexismo, homofobia, discriminação social, cultural, religiosa;
XIV - estimular a organização estudantil em estabelecimentos de ensino e na comunidade por meio de grêmios, conselhos, comissões, 
fóruns, grupos de trabalhos, associações, federações, formas de participação social;
XV - divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, a legislação social em vigor 
e as políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar;
XVI - acompanhar o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a respectiva família na consecução de objetivos educacionais;
XVII - fortalecer a cultura de promoção da saúde física, mental, social, sexual, reprodutiva;
XVIII - apoiar o preparo básico para inserção do estudante no mundo do trabalho e na formação profissional continuada;
XIX - contribuir na formação continuada de profissionais da educação.

Art. 3º A assistente social da rede pública de educação básica deverá:
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I - subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias, a partir de conhecimentos de políticas sociais, bem como do exer-
cício e da defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
II - participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas à educação;
III - intermediar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos 
aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática;
IV - intervir e orientar situações de dificuldades no processo de ensinoaprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional especializa-
do;
V - garantir a qualidade de serviços do estudante infantojuvenil, de modo a garantir o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente 
como sujeitos de direitos;
VI - aprimorar a relação entre a escola, a família e a comunidade de modo a promover a eliminação de todas as formas de preconceito;
VII - favorecer o processo de inclusão e permanência do estudante com necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão es-
colar;
VIII - atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, violação e não acesso aos direitos humanos e sociais;
IX - realizar assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como participar de espaços coletivos de decisões;
X - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de progra-
mas de transferência de renda;
XI - contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de educação básica.

Parágrafo único - A atuação da assistente social no âmbito da rede pública de educação básica dar-se-á na observância das leis, regulamen-
tações, instrumentais teóricos e metodológicos do Serviço Social.

Art. 4º A (o) psicóloga (o) da rede pública de educação básica deverá:

I - subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir de conhecimentos da psicologia do desenvolvimento e da 
aprendizagem;
II - participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas à educação;
III - promover processos de ensino-aprendizagem mediante intervenção psicológica;
IV - orientar ações e estratégias voltadas a casos de dificuldades nos processos de ensino-aprendizagem, evasão escolar, atendimento 
educacional especializado;
V - realizar avaliação psicológica ante a necessidades específicas identificadas no processo ensino-aprendizado;
VI - auxiliar equipes da rede pública de educação básica na integração comunitária entre a escola, o estudante e a família;
VII - contribuir na formação continuada de profissionais da educação;
VIII - oferecer programas de orientação profissional;
IX - avaliar condições sócio-históricas presentes na transmissão e apropriação de conhecimentos;
X - promover relações colaborativas no âmbito da equipe multiprofissional e entre escola e a comunidade;
XI - colaborar com ações de enfrentamento à violência e preconceitos na escola.

Parágrafo único - A atuação da (o) psicóloga (o) na rede pública de educação básica do sistema de ensino dar-se-á na observância das leis, 
regulamentações, instrumentais teóricos e metodológicos da Psicologia.

Art. 5º Fica alterada o número de vagas dos Cargos, códigos GNS 04 e GNS 16 do ANEXO I, da Lei Complementar nº 64, de 09 de Março 
de 2018, passando a vigorar na forma da tabela abaixo:
CÓDIGO CARGO CARGA HORÁRIA VAGAS REFERÊNCIA
GNS – 04 Assistente Social -- 03 --
GNS – 16 Psicólogo -- 04 --

Parágrafo único - As referidas profissionais serão nomeadas após aprovação em concurso público conforme regras estatutárias e compro-
vação de regularidade do respectivo conselho profissional.

Art. 6º O Executivo Municipal fica autorizado a incluir no Plano Plurianual (PPA) a inserção de psicólogos e assistentes sociais na política de 
educação municipal.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava/SC, 28 de Outubro de 2022.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 431, DE 28DEOUTUBRODE 2022
Publicação Nº 4281011

LEI ORDINÁRIA Nº 431, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
“DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA/SC E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Municí-
pio e das demais disposições legais; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a 
presente lei.
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CAPÍTULO I
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º A presente lei institui a gestão democrática do ensino público municipal de Pescaria Brava/SC, em conformidade com as seguintes 
leis:

a) Constituição Federal, art. 206, inciso VI;
b) Lei nº. 9.394/96 – LDB;
c) Lei Orgânica do município de Pescaria Brava/SC;
d) Lei n. 99/2015 – Plano Municipal de Educação de Pescaria Brava/SC.
e) Lei Complementar nº 65/2018 - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Pescaria 
Brava/SC.
f) Lei Complementar nº 46/2017 – Regulamenta o Piso Salarial dos Professores do Município de Pescaria Brava/SC.

Art. 2º O Cargo de Diretor Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino de Pescaria Brava/SC, será de livre nomeação e exoneração do 
Poder Executivo seguindo de Consulta a Comunidade Escolar primando pela Gestão Democrática.

Art. 3º O cargo de Diretor de Unidade Escolar poderá ser exercido pelo titular de quadro efetivo integrante do Quadro de Pessoal do Ma-
gistério Público Municipal De Pescaria Brava/SC e por cargo em comissão, desde que seja preenchido os requisitos previstos no artigo 16 
desta lei.

Art. 4º Será concedida alteração temporária, enquanto perdurar a função de Diretor de Unidade Escolar, aos profissionais de educação 
efetivos que possuírem carga horária inferior a 40 (quarenta) horas.

Art. 5º A gratificação especial pelo exercício de Direção de Unidade Escolar já se encontra disciplinada na Lei Complementar nº 46/2017 e 
nº 65/2018.

Art. 6º Aos profissionais não efetivos do quadro do magistério público municipal nomeados para o cargo em comissão abrangidos pela 
presente lei receberão à título de remuneração o equivalente ao nível de vencimento fixado na Tabela da Lei Complementar Municipal n. 
65/2018.

DOS PRINCIPIOS DA GESTÃO ESCOLAR

Art. 7º A Gestão Democrática do Ensino Público Municipal será exercida, na forma desta lei, com vista à observância dos seguintes princí-
pios:
I - Participação da Comunidade Escolar na escolha do Plano de Gestão Escolar das unidades escolares;
II - Elaboração do Plano de Gestão da Escola - PGE pelo proponente;
III - Transparência e ética nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros;
IV - Participação dos pais e alunos na vivência da proposta pedagógica da escola;
V - Respeito aos mecanismos de supervisão da Secretaria de Educação e Esportes;
VI - Garantias do cumprimento da proposta curricular, em consonância com a Secretaria de Educação e Esportes;
VII - Eficácia no uso dos recursos;
VIII - Garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da 
cidadania e da qualificação para o trabalho;
IX - Compromisso com as metas estabelecidas pela Secretaria de Educação e Esportes;
X - Cumprimento da carga horária prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 
800 (oitocentas) horas/ano, e;
XI - Conhecimento e respeito aos mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação dos resultados da escola, estabelecida pela Se-
cretaria de Educação e Esportes;

Parágrafo único. Integram a comunidade escolar os alunos, seus pais ou responsáveis, os profissionais da educação e demais servidores 
em exercício na unidade escolar.

Art. 8º As unidades escolares de ensino contam, na sua estrutura e organização, com os seguintes colegiados Associação de Pais e profes-
sores (APP) e Conselho Escolar.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DA UNIDADE ESCOLAR

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 09 A gestão das unidades escolares será exercida por:

I - Mestrado em Educação/Gestor Escolar;
II - Equipe técnica administrativa;
III - Colegiado constituído pela Associação de Pais e Professores - APP e Conselho Escolar.

Art. 10 A autonomia da gestão administrativa dos estabelecimentos de ensino será assegurada:
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I - Pelo provimento dos cargos dos diretores escolares, através de nomeação pelo Chefe do Poder Executivo por critério de competência 
técnico-pedagógica, devendo ocorrer a chancela pela Associação de Pais e Professores – APP e Conselho Municipal de Educação, na forma 
disposta na presente lei;
II - Pela garantia de participação dos segmentos da comunidade escolar por meio dos colegiados;
III - Pela avaliação de desempenho anual dos dirigentes escolares;
IV - Pela destituição do Diretor, na forma regulamentada nesta lei.

Seção II
DOS DIRETORES

Art. 11 A gestão das unidades escolares da Educação Básica e dos Centros de Educação Infantil do município de Pescaria Brava/SC, será 
exercida por Diretor da Unidade Escolar.

Art. 12 São atribuições do Diretor:

I - Representar a unidade escolar, responsabilizando-se pelo seu adequado funcionamento e pelos resultados dos alunos;
II - Coordenar a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Público Pedagógico - PPP, do Plano de Gestão da Escola - PGE, observadas 
as determinações da Secretaria de Educação e Esportes;
III - Submeter a comissão, para aprovação, do Plano de gestão da Escola - PGE de sua unidade escolar;
IV - Submeter à Secretaria de Educação e Esportes, no final do ano letivo, o relatório de atividades, tendo como referência o Plano de Ges-
tão da Escola - PGE, nele incluídos as respectivas prestações de contas, os dados de avaliação externa e interna e as propostas visando à 
melhoria da qualidade do ensino e das condições de funcionamento da escola;
V - Manter arquivados, em dia e à disposição da Secretaria de Educação e Esportes, o Projeto Político Pedagógico - PPP, o Regimento interno 
da unidade escolar /Estatuto da APP, Regimento interno do Conselho Escolar e o Plano de Gestão da Escola - PGE;
VI - Organizar o quadro de pessoal da escola respeitadas as determinações da Secretaria de Educação e Esportes, mantendo o cadastro 
atualizado, assim como os registros dos servidores lotados no estabelecimento;
VII - Manter atualizado os bens públicos no patrimônio, zelando por sua conservação, em conjunto com todos os segmentos da comunidade 
escolar;
VIII - acompanhar diariamente a frequência de alunos e professores, comunicando aos pais, quando a ausência do aluno for superior a 5 
(cinco) dias letivos consecutivos ou 7 (sete) dias intercalados, a fim de assegurar a frequência diária dos alunos à escola e, sempre que 
configurar omissão dos pais ou responsáveis, adotar as medidas constantes no Projeto Político Pedagógico - PPP;
IX - Garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos;
X - Fornecer as informações requeridas pela Secretaria de Educação e Esportes, bem como dados referentes ao Censo Escolar e os demais 
sistemas de sua competência observando os prazos estabelecidos;
XI - Estimular o envolvimento dos pais, da comunidade, de voluntários e parceiros que contribuam para a melhoria do ambiente escolar, 
do atendimento aos alunos e da qualidade de ensino, bem como o desenvolvimento de iniciativas que envolvam os alunos dentro e fora do 
estabelecimento escolar;
XII - Implementar e assegurar condições de funcionamento para a Associação de Pais e Professores - APP e Conselho Escolar;
XIII - Garantir o pleno funcionamento da Unidade Escolar, visando a melhoria contínua do padrão de qualidade de ensino, aplicando e uti-
lizando os recursos disponíveis com eficácia e eficiência;
XIV - Responder, nos termos da legislação pertinente, por todos os atos e omissões no exercício desta função, sujeitando-se à fiscalização 
dos órgãos de controle interno e externo;
XV - Gerenciar recursos humanos, financeiros, bens móveis e imóveis e valores pelos quais a escola responda ou que, em nome desta, 
assuma obrigação de natureza pecuniária;
XVI – Manter em dia os registros e controles das despesas realizadas pela escola;
XVII - divulgar mensalmente, de comum acordo com a Associação de Pais e Professores - APP, a movimentação financeira da escola.

Parágrafo único. A Secretaria de Educação e Esportes estabelecerá normas pertinentes à administração dos estabelecimentos de ensino, 
cabendo ao dirigente escolar zelar por seu fiel cumprimento.

Art. 13 A autonomia da gestão pedagógica será assegurada:

I - Pelo cumprimento da legislação pertinente, incluindo orientações curriculares, metas e estratégias emanadas da Secretaria de Educação 
e Esportes;
II - Pela atualização anual do Plano de Gestão da Escola - PGE;
III - Pela utilização de teorias, métodos e procedimentos pedagógicos aplicados às condições de seus educandos e que resultem em maior 
eficácia e qualidade na execução dos objetivos educacionais, bem como na determinação de critérios para formação de turmas, de acordo 
com orientações e normas da Secretaria de Educação e Esportes;
IV - Pela aplicação de avaliações diagnosticas, sem prejuízo de outros mecanismos implementados pela escola.

Art. 14 As ações do Plano de Gestão da Escola - PGE referentes às áreas administrativa, financeira, pedagógica e operacional, serão elabora-
das em consonância com as diretrizes educacionais da Secretaria de Educação e Esportes e com as especificidades da comunidade escolar.

Art. 15 O Projeto Político Pedagógico - PPP - instrumento de autonomia da Escola - é o documento específico que contêm todas as normas, 
deliberações administrativas, e as relações entre alunos, professores, direção, demais servidores e pais.

§ 1º Cabe à Secretaria de Educação e Esportes estabelecer as diretrizes para elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP, incluindo 
regras básicas e comuns às unidades escolares, explicitando os direitos e deveres dos alunos, dos professores, dos pais e dos demais ser-
vidores, bem como, de normas disciplinares, das funções do colegiado, de avaliação externa e deveres do Diretor.
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§ 2º Cabe à Escola, respeitado o âmbito de sua autonomia, elaborar o seu Projeto Político Pedagógico - PPP, inserindo regras locais adequa-
das à realidade da comunidade e dos alunos.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS PARA EXERCER O CARGO DE DIREITOR ESCOLAR

Art. 16 São requisitos mínimos para nomeação:

I – ter no mínimo 03 (três) anos de exercício profissional na Rede Municipal de Ensino de Pescaria Brava/SC, como profissional da educação 
efetivo ou temporário, graduado em curso superior, em área do Magistério.
II – possuir competência Técnico-Pedagógico e Habilidades Gerenciais, mediante comprovação de conhecimento de fundamentos básicos 
de gestão escolar através de Curso de Pós-Graduação stricto senso e lato sensu na área de Gestão Escolar/Mestrado, e/ou estar cursando 
referido curso
III - não ter praticado ato que desabone a sua conduta profissional, comprovado mediante declaração do setor de pessoal, sob as penas 
da Lei;
IV - não ter mais do que 3 (três) faltas injustificadas registrada em ficha funcional, nos 2 (dois) anos;
V - dispor de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de dedicação à escola;
VI - ser efetivo no quadro do magistério público de Pescaria Brava ou, quando for nomeado cargo comissionado, ser residente no município 
de Pescaria Brava por no mínimo 02 anos;
VII – Elaborar, entregar e apresentar o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE.

Art. 17 O profissional nomeado para o cargo de Diretor de Unidade Escolar terá o prazo de 30 (trinta) dias após a sua nomeação para 
apresentar com validade mínima de 2 (anos) seu Plano de Gestão Escolar à Associação de Pais e professores (APP) e ao Conselho Escolar.
I - O Plano de Gestão Escolar será disponibilizado para consulta e avaliação publica da comunidade escolar.
II - A disponibilização do Plano de Gestão Escolar deverá ocorrer na unidade escolar de atuação e publicado no site oficial do município por 
um período mínimo de 30 (trinta) dias.
III - Uma Assembleia Geral da Associação de Pais e Professores – APP, deverá ser convocada em um prazo não inferior a 65 (sessenta e cin-
co) dias e não superior a 90 (noventa) dias da nomeação do novo Diretor Escolar, sendo que nessa assembleia além de assuntos rotineiros 
deverá estar em pauta a validação da comunidade escolar do Plano de Gestão Escolar apresentado pelo Diretor Escolar.

Seção I
DO PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA - PGE

Art. 18 O profissional nomeado elaborará o Plano de Gestão da Escola - PGE, nas áreas administrativa, financeira, pedagógica e operacional 
em consonância com a Secretaria de Educação e Esportes.

§ 1º O Plano de Gestão da Escola - PGE deve estabelecer, calendário escolar, plano de matrícula, mecanismo de diagnóstico de novos alunos 
e critérios de formação de turmas ("enturmação"), número de alunos por turma, processo de avaliação quantitativa e qualitativa, recupe-
ração e promoção e ainda:
a) a identificação da escola;
b) diagnóstico da situação atual da escola;
c) a missão e a visão;
d) os objetivos, as metas e as ações;
e) o plano financeiro.

§ 2º Deverá o Plano de Gestão Escolar ser elaborado com base no PPP de cada unidade escolar e na legislação vigente.

Art. 19 Cabe ao Diretor zelar pelo bom uso e manutenção das instalações físicas, equipamentos, acervo bibliográfico e salas de informática 
pedagógica da escola.

Art. 20 Cabe ao Diretor supervisionar os atos e assinar todos os documentos relativos à vida escolar.

Art. 21 Cabe ao Diretor solicitar a realização de pequenos consertos e ou obras de reforma e ampliação da unidade escolar, devidamente 
justificadas, encaminhando o pedido à Secretaria de Educação e Esportes para providências de comprometimento, cabendo-lhe o cogeren-
ciamento da execução, comunicando eventuais irregularidades.

Art. 22 Cabe ao Diretor coordenar e controlar o uso racional dos insumos básicos, inclusive água, energia elétrica, telefone.

Sessão II
DA NOMEAÇÃO

Art. 23 No ato da nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, o Diretor assinará termo de compromisso junto à Secretaria de Educação e 
Esportes, comprometendo-se a exercer com eficácia e eficiência as atribuições específicas da função, responsabilizando-se:
I - Pela aprendizagem dos alunos;
II - pelo cumprimento de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas anuais e pelo Programa de Ensino;
III - pelo cumprimento das diretrizes emanadas da Secretaria de Educação e Esportes e Cultura.

Art. 24 A dispensa do Diretor poderá ocorrer nos seguintes casos:
I - Insuficiência de desempenho, constatada através da avaliação anual realizada pela Secretaria de Educação e Esportes;
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II - Infração aos princípios da Administração Pública, ou a quaisquer obrigações legais decorrentes do exercício de sua função pública;
III - descumprimento do termo de compromisso por ele assinado.

Art. 25 A vacância da função de Diretor de unidade escolar ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - término da vigência do Plano de Gestão Escolar;
II - a pedido;
III - destituição;
IV - aposentadoria;
V - morte; ou
VI - assunção de mandato eletivo;
V - Na criação de nova instituição de ensino;

Parágrafo único. O Diretor Escolar responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, conforme disposto 
na lei.

CAPÍTULO IV
DOS MECANISMOS DE SUPERVISÃO DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Art. 26 O Diretor é o responsável pelo resultado do desempenho dos alunos juntamente com o corpo docente, cabendo-lhes implementar 
as estratégias a serem usadas com os alunos de rendimento não satisfatório, a fim de garantir o sucesso escolar de todos.

Parágrafo único. Compete ao Diretor encaminhar, por escrito, à Secretaria de Educação e Esportes, lista de professores que não possuam 
habilidades e conhecimentos adequados para o desempenho de suas funções, desde que esgotadas todas as possibilidades de intervenção 
pedagógica e administrativa pela Escola.

Art. 27 A supervisão das escolas pela Secretaria de Educação e Esportes será exercida por meio dos Técnicos que têm como função apoiar, 
fortalecer e desenvolver mecanismos de responsabilização nas unidades escolares visando a melhoria da qualidade do ensino.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 O profissional que não atender os critérios estabelecidos na presente lei será ainda que posterior a sua nomeação exonerado.

Art. 29 No momento da alternância de cargo ao Diretor escolhido pelo Chefe do Poder Executivo, o profissional da educação que estiver 
na Direção deverá apresentar a avaliação pedagógica de sua direção (administração), fazer a entrega do balanço do acervo documental, o 
inventário do material e equipamento e do patrimônio existente na Unidade escolar.

Art. 30 Fica o chefe do Poder Executivo autorizado por ato próprio estabelecer critérios para o fiel cumprimento da presente lei.

Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/01/2023.

Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava/SC, 28 de Outubro de 2022.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal
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Pomerode

Prefeitura

LEI ORDINÁRIA Nº 3.166, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281335

LEI ORDINÁRIA Nº 3.166, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022

DÁ DENOMINAÇÃO DE “PISTA DE SKATE DAIANA BORCHARDT (DAI)” À PISTA DE SKATE LOCALIZADA JUNTO AO COMPLEXO DE ESPOR-
TES E LAZER DO MUNICÍPIO DE POMERODE

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º A pista de skate localizada junto ao Complexo de Esportes e Lazer do Município de Pomerode, com sede em Pomerode, à Avenida 
21 de Janeiro, nº 2700, Centro, passa a denominar-se “Pista de Skate Daiana Borchardt (Dai)”.

Art. 2º Na identificação da pista de skate, além do nome “Daiana Borchardt (Dai)”, poderá também ser consignada a expressão: “Vamos 
viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo”.

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

Pomerode (SC), 28 de outubro de 2022.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal
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Ponte Alta

Prefeitura

EXTRATO TOMADA DE PREÇO 015/2022
Publicação Nº 4280940

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 088F5016400E29AB031531DFB79284810DE89972
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA
Edson Julio Wolinger Prefeito Municipal de Ponte Alta, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados, que a data da sessão pública para o credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta e habili-
tação na Tomada de Preços, tipo �menor preço por item”, por execução indireta e em regime de empreitada por preço Global Nº 015/2022 
, que tem por objeto contratação de empresa para Construção de Centro para Cursos Técnicos e Eventos Culturais, no Município de Ponte 
Alta/SC, com material e mão de obra. Abertura dos envelopes para o dia 18/11//2022 com início da abertura dos envelopes às 10h00min 
horas e ocorrerá na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ponte Alta, situada na Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130, Centro, Ponte 
Alta – SC. A íntegra do edital e anexos, pode ser obtida no horário de expediente da Prefeitura, das 08h às 13hs. Informações pelo fone: 
(049) 3248-0443 ou conveniospontealta99@gmail.com ou no site http:// www.pomtealta.sc.gov.br.

Ponte Alta 27/10/2022.
EDSON JULIO WOLINGER –Prefeito Municipal.
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Porto Belo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 124/2022 - PMPB - REPUBLICADO
Publicação Nº 4278535

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F65D0ED367B30CFC4BA46971CB57D249EEFBEE23
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
MULTIENTIDADES
REPUBLICADO
Modalidade de licitação: Pregão nº 133/2022 - Pregão Eletrônico Nº 124/2022 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa para publicações no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina e Jornal de Circulação Regional em Santa Catarina, atendendo as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações do Município 
de Porto Belo.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 11/11/2022, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 
237.

Porto Belo, 27 de outubro de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 127/2022 - PMPB
Publicação Nº 4278532

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 577C9FBC25F37F7CAD13D4D7DF9122186E3F6C00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão nº 136/2022 - Pregão Eletrônico Nº 127/2022 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o projeto ARTEIRO do Município de Porto Belo, por meio do convênio SICONV nº 
895128/2019, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do edital.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 11/11/2022, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 
237.

Porto Belo, 27 de outubro de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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Praia Grande

Prefeitura

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2022 - PMPG
Publicação Nº 4281204

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8FD317EB3C20F814E47B1A27116C7AAC12DBC4F5

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 100/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO:  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS  PARA  A  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  DO  MUNICÍPIO  DE  PRAIA

GRANDE/SC.

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 14:00:00 HORAS DO DIA 14/11/2022.

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 14:15:00 HORAS DO DIA 14/11/2022.

O EDITAL E ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO SEGUINTE ENDEREÇO E HORÁRIO: RUA IRINEU

BORNHAUSEN, 320, CENTRO, NOS DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 07:30H ÀS 11:30H E DAS 13:00H

ÀS  17:00H  OU  PELO  TELEFONE  048  3532-0132,  OU  POR  E-MAIL  NO  SEGUINTE  ENDEREÇO:

LICITACAO@PRAIAGRANDE.SC.GOV.BR

PRAIA GRANDE-SC, 28 de outubro de 2022.

ELISANDRO PEREIRA MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL
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LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.° 45/2022 - PMPG
Publicação Nº 4281441

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 18E67A5EB42279B60183458B1AC0203BCDF122A9

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 101/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR

PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE/SC.

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:00:00 HORAS DO DIA 17/11/2022.

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:15:00 HORAS DO DIA 17/11/2022.

O EDITAL E ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO SEGUINTE ENDEREÇO E HORÁRIO: RUA IRINEU

BORNHAUSEN, 320, CENTRO, NOS DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 07:30H ÀS 11:30H E DAS 13:00H

ÀS  17:00H  OU  PELO  TELEFONE  048  3532-0132,  OU  POR  E-MAIL  NO  SEGUINTE  ENDEREÇO:

LICITACAO@PRAIAGRANDE.SC.GOV.BR

PRAIA GRANDE-SC, 28 de outubro de 2022.

ELISANDRO PEREIRA MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL
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Presidente Castello Branco

Prefeitura

ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022
Publicação Nº 4280964

ERRATA

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, Estado de Santa Catarina, por intermédio da Prefeita Municipal Sra. Neiva Kleemann 
Tonielo, leva ao conhecimento de todos a ALTERAÇÃO do Item “2. DO OBJETO” do Edital de Processo Licitatório nº 65/2022 – Tomada de 
Preços nº 16/2022.
1) O item “2. DO OBJETO” passa a constar no Edital com a seguinte redação:

2. DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para consultoria na implantação no Município do Modelo 
de Governança e Gestão IMG – 100 pontos de que trata a Instrução Normativa SEGES/ME nº 19, de 04 de abril de 2022 do Ministério da 
Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão, a ser implantado até o dia 31 de de-
zembro de 2022.

Em decorrência da publicação desta errata, fica a sessão remarcada para o dia 25 de novembro de 2022, em mesmo local e horário.

Presidente Castello Branco (SC), em 28 de outubro de 2022.
NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL
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Quilombo

Prefeitura

PORTARIA Nº. 1378/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281721

 

 

 
  Estado de Santa Catarina 
 MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
 Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 1378/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
  
 

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA 
MUNICIPAL LORECI ROSELI FATIMA 
PAVEUKIEWICZ. 

 
          O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do 
Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no, 
Capítulo III da Lei Complementar nº32 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais,  
 
 
 
  R E S O L V E: 
 

Art.1º CONCEDER FÉRIAS, à servidora pública municipal da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, abaixo relacionado, para 
gozo no período de 01 à 30 de novembro de 2022, conforme segue:  

 
                            Período Aquisitivo: 

 
Roseli Fatima Paveukiewicz (20395)         14/01/2021 à 13/01/2022. 
 
 

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

 
 Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993  
           
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 1379/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281725

 

 

 
  Estado de Santa Catarina 
 MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
 Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 1379/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
  
 

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL MAICO MARCELO COMIN. 

 
          O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do 
Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no, 
Capítulo III da Lei Complementar nº32 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais,  
 
 
 
  R E S O L V E: 
 

Art.1º CONCEDER FÉRIAS, ao servidor público municipal da 
Secretaria Municipal de Transportes e Obras, abaixo relacionado, 
para gozo no período de 01 à 30 de novembro de 2022, conforme segue:  

 
                            Período Aquisitivo: 

 
Maico Marcelo Comin (19964)                 02/04/2021 à 01/04/2022. 
 
 
 

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

 
 Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 1380/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281728

 

 

 
  Estado de Santa Catarina 
 MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
 Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 1380/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
  
 

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL RAFAEL JUCIE BEVILAQUA. 

 
          O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do 
Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no, 
Capítulo III da Lei Complementar nº32 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais,  
 
 
 
  R E S O L V E: 
 

Art.1º CONCEDER FÉRIAS, ao servidor público municipal da 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, abaixo relacionado, para 
gozo no período de 01 à 30 de novembro de 2022, conforme segue:  

 
                            Período Aquisitivo: 

 
Rafael Jucie Bevilaqua (19869)             01/04/2021 à 31/03/2022. 
 
 
 

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

 
 Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1369/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281699

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1369/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DANIELE 
OTONI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Daniele Otoni (20423), 
ocupante do cargo de Gerente Executivo, no dia 27 de outubro de 
2022, no período vespertino, a partir das 16:00 horas, conforme 
Requerimento sob Protocolo N° 13329/2022, de 25 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 08h04min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1370/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281701

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1370/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DANIELE 
OTONI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Daniele Otoni (20423), 
ocupante do cargo de Gerente Executivo, no dia 31 de outubro de 
2022, e no dia 01 de novembro de 2022, no período integral, conforme 
Requerimento sob Protocolo N° 13330/2022, de 25 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 00h04min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1371/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281702

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1371/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ROSANE 
TUBIN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Rosane Tubin 
(1406/2018), ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, 
no dia 03 de novembro de 2022, no período matutino, conforme 
Requerimento sob Protocolo N° 13328/2022, de 24 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de zero horas. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1372/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281705

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1372/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE 
COMUNELLO CASAGRANDA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Daiane Comunello 
Casagranda (1969), ocupante do cargo de Professora de Artes, no dia 
31 de outubro de 2022, no período vespertino, a partir das 15h45min, 
conforme Requerimento sob Protocolo N° 13328/2022, de 24 de outubro 
de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 00h15min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1374/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281708

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1374/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SANDRA 
CONSTANZI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Sandra Constanzi 
(1709), ocupante do cargo de Odontóloga, no dia 21 de outubro de 
2022, no período vespertino, conforme Requerimento sob Protocolo N° 
13335/2022, de 25 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 06h45min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1375/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281711

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1375/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VANESSA 
RITIELI SHOSSLER E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Vanessa Ritieli 
Schossler (20475), ocupante do cargo de Enfermeira, no dia 18 de 
outubro de 2022, e no dia 01 de novembro de 2022, no período 
vespertino, conforme Requerimento sob Protocolo N° 13332/2022, de 25 
de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 13h35min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, em especial 
a portaria nº1322/2022, em virtude do requerimento protocolado sob 
Nº13338/2022 de 25 de outubro de 2022 

 
                                  

         Gabinete do Executivo Municipal, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado  
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PORTARIA Nº.1377/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281716

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1377/2022 - DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SERLEI 
SALETE CONSTANZI MENONCIN E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Serlei Salete Constanzi 
Menoncin (559/1875), ocupante do cargo de Professora de Ensino 
Fundamental (1º a 5º série), no dia 26 de outubro de 2022, no 
período matutino, conforme Requerimento sob Protocolo N° 13341/2022, 
de 25 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 59h06min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1382/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281732

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1382/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LUCIANE 
TERESINHA DE MORAES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Luciane Terezinha De 
Moraes (20092), ocupante do cargo de Assistente Social, no dia 31 de 
outubro de 2022, no período vespertino, conforme Requerimento sob 
Protocolo N° 13353/2022, de 26 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 28h06min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1383/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281734

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1383/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SUELEN 
BIGOLIN BARBOZA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Suelen Bigolin Barboza 
(19865), ocupante do cargo de Técnica em Atividades Administrativas, 
no dia 27 de outubro de 2022, no período matutino, das 08:00 horas 
às 11h30min, conforme Requerimento sob Protocolo N° 13225/2022, de 
24 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 00h05min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1384/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281735

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1384/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL TAIRINE 
FERNANDA DE LIMA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Tairine Fernanda de 
Lima Hanauer, (20109) ocupante do cargo de Professora de Educação 
Infantil, no dia 25 de outubro de 2022, no período matutino, das 
07h10min às 09:00 horas, conforme Requerimento sob Protocolo N° 
13345/2022, de 25 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 06h40min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1385/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281738

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1385/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NOELI 
FATIMA CALDERAM E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Noeli Fátima Calderan 
(20500), ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, no 
dia 04 de novembro de 2022, no período matutino, conforme 
Requerimento sob Protocolo N° 13344/2022, de 25 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 04h30min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1386/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281740

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.1386/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NOELI 
FATIMA CALDERAM E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Noeli Fátima Calderan 
(20500), ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, no 
dia 04 de novembro de 2022, no período matutino, conforme 
Requerimento sob Protocolo N° 13343/2022, de 25 de outubro de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidora, que 
ficará com um saldo de 00h30min. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 26 de outubro de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.1387/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281741

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº.1387/2022 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 
 

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 
VÂNIA MARIA DALA RIVA DALLSSAÇO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

 
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
 
 
         R E S O L V E: 
 
 
         Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à 
Servidora Pública Municipal Vânia Maria Dala Riva Dallssaço 
(1064/19851), ocupante do cargo de Professora do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano), por determinação médica e conforme atestado, por 14 
(quatorze) dias, do dia 26 de outubro de 2022, à 08 de novembro de 
2022. 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
         Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

 
                                 

        Gabinete do Executivo Municipal, de 26 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
Registrada e Publicada  
Em___/10/2022 
Lei Municipal 1087/1993  
  
          
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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Rio do Oeste

Prefeitura

PROCESSO SELETIVO 010/2022
Publicação Nº 4281709

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2022 

 
 

O MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.715/0001-82, localizado na Rua Paulo Sardagna, 797, Centro, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. DIOGO FERRARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal/1988, Lei Orgânica do Município, Lei 
Complementar nº 21/2006, Lei Municipal 1.720/2007, Lei Complementar 2.361/2022, torna público que 
realizará PROCESSO SELETIVO destinado a prover vagas aos cargos do quadro temporário de pessoal 
do poder executivo municipal, em consonância com a legislação municipal vigente e com o disposto neste 
Edital e demais normas atinentes, tudo sob a coordenação técnico-administrativa da empresa Agência 
Tubazul Eireli. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O PROCESSO SELETIVO é regido por este Edital e pelas normas de Direito aplicáveis. Supervisionado 
por comissão designada pelo Prefeito Municipal, pelo DECRETO Nº 2874/2022, essa constituída de 
servidores públicos municipais e executada, pela empresa contratada para esse certame. 

 
1.2. A seleção para os Cargos deste Processo Seletivo, conforme se estabelece neste Edital, compreenderá 
avaliação de conhecimentos através de aplicação de prova objetiva,de acordo com as peculiaridades, e 
especificidades de cada cargo. 
 
1.3. O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo gera, para a Administração Municipal, a 
obrigatoriedade, em caso de necessidade de contratação futura, de aproveitar todos os candidatos aprovados 
nas vagas ora existentes neste edital, bem como os demais candidatos que alcançarem a nota mínima exigida 
neste Processo Seletivo, dependendo da efetiva necessidade da Administração, desde que a mesma seja 
justificável. 
 
1.3.1. A aprovação e classificação no Processo Seletivo não asseguram ao candidato o direito de ingresso 
automático no quadro de Cargos de Provimento Temporário da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste. 
 
1.4. O Processo Seletivo, para todos os efeitos, tem validade de 1 (um) ano, a contar da data de publicação da 
homologação do resultado final com a respectiva classificação, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Administração Municipal. 
 
1.4.1. Serão aproveitados os aprovados para os cargos de atuação no Magistério Público Municipal para o 
ano letivo 2023 e 2024. 
 
1.5.O edital de abertura, edital de homologação final das inscrições e editais de notas serão publicados nos sites 
https://www.riodooeste.sc.gov.br, https://portal.agenciatubazul.com.br e https://diariomunicipal.sc.gov.br.   
 
1.5.1. Demais publicações, avisos ou comunicados relacionados ao Processo Seletivo serão publicados nos sites 
https://www.riodooeste.sc.gov.br e https://portal.agenciatubazul.com.br. 
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1.6. Os candidatos que necessitarem de informações referente ao Processo Seletivo, poderão encaminhar para 
o e-mail de atendimento ao candidato (candidato.tubazul@gmail.com). 
 

1.6.1. Serão respondidos aos candidatos as mensagens de e-mail que conter: 

a) Informação do Processo Seletivo (Município); 

b) Informação contendo o nome e número de inscrição, caso já realizada. 

 
CAPÍTULO II 

DOS CARGOS, DAS VAGAS E DAS HABILITAÇÕES 
 

2.1. O candidato poderá concorrer em apenas um dos cargos oferecidos neste Processo Seletivo. 
 
2.1.1. O candidato QUE realizou a inscrição e PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao cargo 
pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada, fazer uma nova 
inscrição e REALIZAR O PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A NOVA INSCRIÇÃO. 
 
2.1.2. O candidato QUE realizou a inscrição e NÃO PAGOU A TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao cargo 
pretendido, CASO DESISTA daquela inscrição, deverá ANULAR a inscrição realizada e fazer uma nova 
inscrição. 
 
2.2.3. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais, em virtude de anulação de 
inscrição paga ou em duplicidade, ou fora do prazo. 

 
2.1.4. Os cargos, as vagas, habilitação profissional, a jornada semanal de trabalho e o valor do vencimento 
inicial estão relacionados e detalhados no quadro a seguir: 
 

ITEM CARGO ESCOLARIDADE VAGAS 
Vencimento 

R$ 
(40h) 

Carga 
Horária 
semanal 

ENSINO FUNDAMENTAL 
01 Auxiliar de Serviços Gerais Alfabetização comprovada CR 1.452,73 

 40 

02 Auxiliar de Serviços Gerais (Unidade 
Interior – EEFVAS) Alfabetização comprovada 1 (**) 1.452,73 

 40 

03 Operário Alfabetização comprovada CR 1.452,73 
 40 

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 

04 Auxiliar de consultório dentário - ACD Portador de diploma ou certificado de 
conclusão em curso do Ensino Médio 1 1.556,49 

 40 

05 Auxiliar de Farmácia Portador de diploma ou certificado de 
conclusão em curso do Ensino Médio CR 1.556,49 

 40 

06 Fiscal Sanitário Junior Portador de diploma ou certificado de 
conclusão em curso do Ensino Médio. 1 2.179,09 

 40 

07 Técnico de Enfermagem 

Ser portador de diploma ou certificado 
de conclusão do Ensino Médio em 
curso de Técnico de Enfermagem e 

registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional. 

CR 2.179,09 
 40 

ENSINO SUPERIOR 

08 Agente Ambiental 
Ensino superior completo em Geologia, 

Biologia, Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Engenharia Ambiental, 

1 1.089,55 
 20 
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Engenharia Agronômica ou Engenharia 
Florestal, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo MEC 
e registro no Conselho de Classe 
competente; Carteira Nacional de 

Habilitação nas categorias “A” E “B”. 

09 Educador Físico Ensino superior completo; registro no 
CREF ou CREFITO 1 1.472,69 20 

10 Enfermeiro 
Ser portador de diploma ou certificado 

de conclusão de curso superior de 
Enfermagem, com registro no órgão 
fiscalizador do exercício profissional. 

CR 4.075,30 40 

11 Médico 
Ser portador de diploma ou certificado 

de conclusão de curso superior de 
Medicina, com registro no órgão 

fiscalizador do exercício profissional. 
CR 12.447,63 20 

12 Professor de Artes – Séries Iniciais 
e/ou finais 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciatura em Artes 

 
Não Habilitado: Cursando a partir da 

5ª fase de Licenciatura em Artes 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

12  
Professor de Ciências 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciatura em Ciências. 

 
Não Habilitado: Cursando a partir da 
5ª fase de Licenciatura em Ciências. 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

13 
Professor de Educação Física -

Educação Infantil, Séries Iniciais e 
Finais. 

 
Habilitado (Nível Superior): 

Licenciatura em Educação Física. 
CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

14 Professor de Educação Infantil 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Educação Infantil. 

 
Não habilitado: Cursando a partir da 
5ª fase de Licenciatura em pedagogia. 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

20 
ou 40h 

 

15 Professor de Ensino Fundamental -
Anos Iniciais 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciatura em Pedagogia com 

habilitação em Anos Iniciais. 
 

Não habilitado: Cursando a partir da 
5ª fase de Licenciatura em pedagogia. 

CR 

R$ 3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

20 
ou 40h 

 

16  
Professor de Geografia 

Habilitado (NívelSuperior): 
Licenciatura em Geografia 

 
Não habilitado: Cursando a partir da 
5ª fase de Licenciatura em Geografia. 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

17  
Professor de História 

Habilitado (NívelSuperior): 
Licenciatura em História 

 
Não habilitado: Cursando a partir da 
5ª fase de Licenciatura em História. 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

18  
Professor de Língua Inglesa 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciatura em Língua Inglesa 

 
CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

10, 20, 30 
ou 40h 
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Não habilitado: Cursando a partir da 
5ª fase de Licenciatura em Língua 

Inglesa. 

 

19  
Professor de Língua Portuguesa 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciatura em Língua Portuguesa. 

 
Não habilitado: Cursando a partir da 

5ª fase de Licenciatura em Língua 
Portuguesa. 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

20  
Professor de Matemática 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciatura em Matemática. 

 
Não habilitado: Cursando a partir da 

5ª  fase de Licenciatura  em 
Matemática. 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

21  
Professor de Ensino Religioso 

Habilitado (Nível Superior): 
Licenciaturaem Ensino Religioso. 

 
Não habilitado: Cursando a partir da 

5ª fase de Licenciatura em Ensino 
Religioso. 

CR 

3.449,41 

(40h Proporcional) 

 

10, 20, 30 
ou 40h 

 

CR: Cadastro de Reserva (significa inexistência atual de vaga, destinando-se a reserva técnica para 
provimento de vagas que surgirem durante a vigência do Processo Seletivo). 
 
(**) Auxiliar de Serviços Gerais para a Escola de Ensino Fundamenta Vereador Alfredo Scottini,  
inscrição específica para esta unidade, localizada a 20km do Centro, na localidade de Toca Grande I. 
 
 
2.2 DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
2.2.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, da Lei n. 7.853/1989 e 
Decreto n. 3.298/99, serão reservadas vagas às pessoas com deficiência, na proporção de no mínimo 5% 
(cinco por cento) das vagas, para cada cargo, exclusivamente para as funções deste Processo Seletivo, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 
2.2.2. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá: 
 

a) Assinalar o campo destinado a esta condição no ato da Inscrição;  
b) Anexar o Laudo Médico (cópia legível autenticada), com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, assinatura, carimbo e CRM do 
médico que emitiu, bem como a provável causa da deficiência, cuja data de expedição não seja 
superior a 90 (noventa) dias. Anexar em arquivo PDF no local específico no ato das inscrições. 

 
2.2.3. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), respeitadas as condições dispostas em lei, especialmente 
na Lei Estadual n. 12.870/2004, participará do Processo Seletivoem igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que concerne ao conteúdo da prova objetiva, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem 
como, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 
2.2.4. Na sua inscrição, o candidato inscrito nesta condição, deverá indicar no espaço apropriado, constante 
da Ficha de Inscrição, as condições especiais para realizar as provas. 
 
2.2.5. Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência terão seus nomes 
publicados na lista geral de classificação, bem como em lista de classificação especial. 
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2.2.6. A avaliação e verificação, por equipe multiprofissional prevista no art. 41 da Lei Estadual n. 
12.870/2004, somente antecederá à posse, se o candidato inscrito na condição de portador de necessidades 
especiais for aprovado neste certame.  
 
2.2.6.1. Esta verificação avaliará se a deficiência do candidato, constante do Laudo Médico, é compatível 
com as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e se consta dentre aquelas previstas no artigo 4º daquela 
Lei. 

 
2.2.7.Caso o candidato PcD (Pessoa com Deficiência), após a aprovação seja considerado inapto para o 
exercício das atribuições do cargo público, não tomará posse e será convocado o candidato, da mesma 
condição, classificado imediatamente posterior, na ordem de classificação. 
 
2.2.8. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), que no ato da inscrição não declarar esta condição, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
2.2.9. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência), não estará isento do pagamento da taxa de inscrição, salvo 
no caso previsto no item 3.2 do presente Edital. 
 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas durante o período de 01 de novembro de 2022 a 
16 de novembro de 2022, exclusivamente via internet através do endereço eletrônico 
https://portal.agenciatubazul.com.br. 
 
3.1.2. Inscrição com pedido de isenção da taxa de inscrição até 09 de novembro de 2022. 
 
3.1.3. Inscrição com pedido de vaga reservada (PcD) até 16 de novembro de 2022. 
 
3.1.4. Inscrição com pedido de condição especial para a realização da prova objetiva até 16 de novembro de 
2022. 
 
3.1.5. Para inscrever-se via internet o candidato deverá: 
 

a) Acessar o site https://portal.agenciatubazul.com.br / (Processo Concurso/Seletivo Aberto) e clicar no 
link correspondente ao Processo Seletivoda Prefeitura Municipal de Rio do Oeste/SC; 

b) Ler atentamente o Edital; 
c) Criar senha pessoal e posteriormente Preencher o Formulário de Inscrição etransmitir os dados pela 

internet; 
d) Imprimir o comprovante de inscrição e boleto bancário;  
e) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

 
3.1.6. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente pagamento 
referente à taxa dentro do prazo das datas determinadas no edital; 
 
3.1.6.1 Os horários estipulados no cronograma deste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília. 
 
3.1.7. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos neste Capítulo implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
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3.1.8. Terá a inscrição cancelada o candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem 
provisão de fundos ou outra irregularidade que impossibilite a respectiva compensação. A inscrição será 
confirmada após a verificação da efetiva liquidez da ação de pagamento da taxa. 
 
3.1.9. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, 
condicional ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
 
3.1.10. Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, bem como não será permitida a 
juntada a posteriori de documentos. 
 
3.1.11. Efetuada a inscrição, não haverá a devolução do valor relativo à taxa de inscrição, em hipótese 
alguma, exceto se houver sua revogação ou cancelamento do Processo Seletivo. 
 
3.1.12. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo 
ser excluído do certame aquele que efetivar a inscrição com dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
3.1.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser adotadas pela Comissão do Processo Seletivo, ou 
pela empresa contratada para a coordenação e operacionalização das fases do Processo Seletivo, inclusive dos 
requisitos exigidos no momento da posse, nos termos deste Edital, em relação aos quais não poderão alegar 
desconhecimento. 
 
3.1.14. A empresa contratada e o Município de Rio do Oeste/SC não se responsabilizarão por solicitação de 
inscrição via internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados.  
 
3.1.15. A empresa contratada não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através de 
vírus no computador utilizado pelo candidato. 
 
3.2. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
3.2.1. Ficam isentos do Pagamento da Taxa de Inscrição os candidatos doadores de sangue e de medula óssea 
(Redação dada pela Lei 17.457, de 2018 do Estado de Santa Catarina e Lei Estadual nº 10.567, de 07 de 
novembro de 1997). 
 
3.2.1.1. Para obtenção do benefício, somente será considerada a doação de sangue e de medula óssea 
promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.  
 
3.2.2. O candidato deverá assinalar esta condição de isenção de pagamento da taxa de inscrição através do 
site da TUBAZUL acessando a área do candidato no ato da inscrição, da seguinte forma: 
 

a) Preencher a ficha de inscrição via internet, indicando a condição de isenção; 
 

b) Anexar o comprovante de condição de DOADOR DE SANGUE emitido por entidade coletora oficial 
ou credenciada, declarando que o mesmo se enquadra como beneficiário da lei, devendo o documento 
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discriminar o número de doações e suas respectivas datas, as quais não poderão ser inferiores a 3 
(três) doações anuais (12 meses), contadas a partir da data anterior a publicação do edital. 
 

c) Anexar o comprovante de condição de DOADOR DE MEDULA, sendo este o comprovante de 
inscrição no REDOME – Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Cartão REDOME). 
 

 
3.2.3.  Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto no item (b), somente a doação de sangue 
promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
 
3.2.4.  A comprovação prevista no item (c), dará unicamente pela apresentação do comprovante de inscrição 
no REDOME, a contar da data anterior a publicação do edital. 
 
3.2.5. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção, acompanhado dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação. 
 
3.2.6. A constatação de falsidade nas declarações apresentadas, além das sanções penais cabíveis importará 
na exclusão da inscrição do candidato neste Processo Seletivo. 

 
3.2.7. A relação dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição, contendo o número da inscrição, 
nome do candidato, o cargo para o qual se inscreveu será publicada, no sítio da empresa organizadora do 
certame https://portal.agenciatubazul.com.br/, cabendo recurso contra o indeferimento. 
 
3.2.8. Os candidatos que tiverem seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição indeferido poderão 
participar do presente certame, desde que efetuem o pagamento da taxa e sigam todas as demais 
determinações deste edital. 

 
3.2.9. O deferimento da inscrição dar-se-á à vista do correto preenchimento da Ficha de Inscrição e do 
pagamento da taxa de inscrição, cujo valor está estabelecido para cada cargo nos termos deste Edital. 
 
3.2.10. Qualquer inverdade constatada nos documentos comprobatórios de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição será fato para o indeferimento da isenção, tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes, além de 
sujeitar o candidato às penalidades previstas em lei. 

3.2.11. Terá seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido o candidato que: 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação;  
c) não entregar ou entregar incompleta a documentação, não atendendo ao disposto no subitem 3.2; 
d) não observar local, prazo e os horários estabelecidos no subitem 3.2 deste Edital. 
 
3.3.Dos valores da taxa de inscrição: 
 
 
Identificação dos cargos Valor – R$ Valor por extenso 
Cargos de Nível Superior 80,00 Oitenta Reais 
Cargos de Nível Médio/Técnico 50,00 Cinquenta Reais 
Cargos de Nível Fundamental/Alfabetizado 20,00 Vinte Reais 
Doador de Sangue/medula óssea;   Isento 
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3.4 DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
3.4.1 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas 
deverá solicitá-lo, através do Requerimento de Condição Especial de Prova (área do candidato no portal da 
organizadora), sendo:  
 
a) Prova Ampliada (Fonte Arial 16 ou 20): Laudo médico que comprove a situação e exija provas com 
ampliação de fonte de impressão, devendo ser optado no preenchimento do requerimento por uma das fontes 
disponíveis de impressão: tamanho 16 ou 20. 
b) Acessibilidade: Laudo médico que comprove a situação e exija local com fácil acesso para a realização da 
prova.  
 
c) Leitura de Prova: Laudo médico que comprove a situação e exija a presença de um ledor de prova para 
auxílio do candidato.  
 
d) Intérprete de Libras: Laudo médico que comprove a situação e exija a presença de um intérprete de 
libras para auxílio do candidato.  
 
e) Sala Especial: Laudo médico que comprove a situação e exija a alocação do candidato em uma sala 
especial destacada dos demais participantes.  
 
f) Lactante: A candidata que tiver necessidade de amamentar, deverá levar acompanhante maior de 18 anos, 
o qual permanecerá em sala reservada para essa finalidade; a candidata que não levar 01 (um) acompanhante 
adulto não poderá permanecer com a criança na sala de realização da prova; no momento da amamentação, a 
candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável pela criança e sem o material da 
prova.  
 
g) Outras Condições: Deve ser especificada no requerimento a condição especial solicitada, devendo ser 
apresentado laudo médico que comprove e exija o atendimento especial.  
 
3.4.2 A solicitação de condições especiais de prova será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. Solicitações de condição especial de prova sem documentação comprobatória da situação não 
serão atendidas.  
 
3.4.3 O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao tempo normal de realização da prova.  
 
3.4.4 Não será disponibilizado, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da criança por parte da 
executora do Processo Seletivo. 
 
3.5. Das Vedações em Participar no Processo Seletivo: 

 
3.5.1. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de parentes consanguíneos ou afins até o segundo 
grau inclusive, de diretores, sócios, representantes ou empregados da empresa contratada para execução 
operacional do Processo Seletivo. 
 
3.5.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de membros da Comissão de Processo Seletivo, 
especialmente constituída e designada para o acompanhamento da execução de todas as fases e 
procedimentos deste certame público. Se algum dos membros inscrever-se deve ser providenciada a imediata 
substituição. 
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CAPÍTULO IV 
DAS PROVAS 

 
4.1. Da Prova Objetiva: 
 
4.1.1. A prova Objetiva será obrigatória a todos os candidatos, independente do cargo ou de qualquer outra 
condição. 
 
4.1.2. A prova Objetiva está prevista inicialmente para o dia 04 de dezembro de 2022, no município de Rio 
do Oeste/SC, das 09h às 11h, sendo que: 
 
a) A confirmação da data e local de realização da Prova Objetiva será divulgada no edital de homologação 
final das inscrições, nos sites https://www.riodooeste.sc.gov.br e https://portal.agenciatubazul.com.br.  
 
4.1.3. A prova objetiva versará questões referentes à área afim, na qual o candidato se inscreveu, 
considerando a habilitação mínima para o exercício do cargo, cujo conteúdo programático está estabelecido 
no ANEXO III deste Edital. 
 
4.1.4.1. A prova objetiva, com duração de 02 (duas) horas, constituída de 25 (vinte e cinco) questões do tipo 
múltipla escolha, sendo subdividida em 4 (quatro) alternativas, A, B, C, D, sabendo-se que somente uma 
poderá ser assinalada no cartão-resposta. 
 
4.1.5. O Caderno da prova identificará, pela impressão original, o cargo ao qual se destina orientações 
objetivas aos candidatos, as questões, em ordem numéricacrescentes observados as disposições do item 
“4.1.4”, com divisão clara e acentuada para cada área da prova. 
 
4.1.6. A identificação do candidato, no caderno da prova, far-se-á, exclusivamente, com o nome completo, 
número da respectiva inscrição, informado na respectiva inscrição e assinatura.  
 
4.1.7. As questões da prova objetiva serão respondidas em cartão-resposta, fornecido aos candidatos junto 
com o caderno de prova. Os candidatos utilizar-se-ão, para indicar suas respostas, exclusivamente de uma 
caneta esferográfica na cor azul ou preta detubo transparente. 
 
4.1.8. Será(ão) considerada(s) errada(s), com atribuição de nota 0 (zero), a(s) questão(ões) que no cartão-
resposta, contenha(m): 

 
a) Emenda(s) e/ou rasura(s); 
b) Mais de uma opção de resposta assinalada; 
c) Em branco, sem nenhuma alternativa assinalada; 
d) Assinalada(s) com lápis, de qualquer espécie, caneta não esferográfica, ou cores que não sejam preta 

ou azul. As respostas serão assinaladas, exclusivamente, na forma orientada no próprio cartão-
resposta, consideradas como se erradas as que não atenderem à referida orientação. 

 
4.1.9. O candidato fica obrigado a cumprir os protocolos de prevenção ao COVID-19 que estiverem vigentes 
na data da prova, sendo sua inteira responsabilidade acompanhar as publicações dos órgãos oficiais federais, 
estaduais e municipais, sob pena de não poder ingressar no local da prova e ser excluído em caráter definitivo 
do Processo Seletivo. 
 
4.1.10. Recomenda-se aos candidatos comparecerem no local de realização das provas com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, para orientar-se e localizar a sala em que prestará prova. 
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4.1.10.1. Os portões de acesso ao local da realização da prova objetiva serão fechados pontualmente 10 
minutos antes do início da prova objetiva, não sendo permitida a entrada de nenhum candidato após este 
horário. 
 
4.1.11. Para fins de identificação dos candidatos, deverão comparecer no dia da prova com documento com 
foto, preferencialmente, Carteira de Identidade – RG; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; carteira de trabalho ou Carteira Nacional de 
Habilitação (somente o modelo com foto). 
 
4.1.12. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento 
original de identidade, por motivo de perda ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro de 
ocorrência em órgão policial e outro documento com foto. 

 
4.1.13. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário previsto nos itens “4.1.2” e “4.1.11”, ou 
não se identificar, nos termos descritos acima, será eliminado deste Processo Seletivo. 
 
4.1.14. Não haverá segunda chamada, estando automaticamente desclassificado o candidato que se apresentar 
no local da prova objetiva, sem a observância ao horário e às condições estabelecidas nos itens anteriores. 

 
4.1.15. Cada candidato, juntamente com o caderno de prova, receberá um cartão-resposta, que não poderá 
ser substituído, em hipótese alguma. 

 
4.1.16. O cartão-resposta conterá orientações objetivas acerca de seu preenchimento, a ordem crescente das 
questões, com as colunas verticais contendo as opções para as respostas e, ainda: 
 

a) Será identificado com o nome do candidato e número de inscrição; 
b) As alternativas identificadas pelas primeiras letras do alfabeto, dispostas em quadrículas próprias, 

para cada uma das questões e estas em ordem crescente; 
c) O local para a assinatura do candidato; 

 
4.1.17. Durante a realização das provas é vedada a consulta a pessoas alheias ao processo, ou a outros 
candidatos, a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como, a utilização de máquina de calcular ou de 
outros aparelhos eletrônicos, inclusive de comunicação, sob pena de eliminação do candidato do processo.  
 
4.1.18.1. Antes da entrega do caderno de prova e do cartão-resposta, os candidatos deverão depositar em 
local apropriado materiais, pastas, bolsas, aparelhos de telefone celular, ou quaisquer outros pertences que 
não lhe sejam necessários no decorrer da prova, sendo que o não cumprimento do disposto neste item 
importará na eliminação certame.  
 
4.1.19. Os telefones celulares, relógios, calculadoras e demais equipamentos e materiais trazidos para o local 
da provadeverão ser acondicionados em embalagens porta-objetos, se necessário, fornecidas pela equipe de 
aplicação da prova. 
 
4.1.19.1. A ORGANIZADORA e o Município de Rio do Oeste, não assumem qualquer 
responsabilidade por acidentes pessoais e/ou avaria, perda ou desaparecimento dos materiais, objetos 
ou equipamentos – mesmo que tenham sido entregues aos fiscais de sala, veículos ou qualquer outro 
bem trazido pelos candidatos para o local de prova ou qualquer tipo de dano que vierem a sofrer. 
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4.1.20. O candidato, ao encerrar a prova, e antes de retirar-se da sala entregará ao(s) fiscal(ais), o cartão-
resposta e o caderno de prova. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  

 
4.1.21. O candidato não poderá sair da sala, pela conclusão da prova, antes de transcorrido 30 (trinta) 
minutosdo seu início. 

 
4.1.22. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, ou pretexto, portando 
material de prova (caderno de prova e/ou cartão-resposta).  
 
4.1.22.1. Havendo necessidade de ausentar-se da sala de prova, durante sua realização, somente poderá fazê-
lo por motivo justificável e acompanhado de um fiscal. 
 
4.1.22.2. Não será permitido o ingresso ou permanência de pessoa estranha ao certame no local das provas. 

 
4.1.23. Permanecerão na sala de provas os (3) três últimos candidatos, os quais assinarão a ata, a(s) lista(s) de 
presença daquela sala e rubricarão, todos os cartões-respostas, dos candidatos que prestaram prova na 
respectiva sala. 
 
4.1.23.1. Concluídos os serviços relativos à prova objetiva, em cada uma das salas, será lavrada ata 
circunstanciada, que será subscrita pelos três últimos candidatos, pelo(s) respectivo(s) fiscal (ais) de provas e 
pelos membros presentes da Comissão Especial do Processo Seletivo, devendo constar, dentre outras 
informações, as ocorrências durante a aplicação das provas ou referente ao preenchimento dos cartões. 
 
4.1.23.2. Adotadas as providências previstas anteriormente, os cartões-respostas, de cada uma das salas de 
provas, serão acondicionados em envelopes próprios, que depois de lacrados, receberão a assinatura, na 
região do lacre, dos três últimos candidatos a concluírem a prova, pelos membros presentes da comissão do 
Processo Seletivo, pelo(s) fiscal(ais) de prova e por membro(s) da empresa contratada.  
 
4.1.23.3. Os envelopes com os cartões-respostas somente terão o lacre rompido, após o julgamento e 
publicação das decisões de recursos administrativos impetrados em face de questões da prova objetiva ou dos 
respectivos gabaritos preliminares publicados.  
 
4.2. Distribuição das provas objetiva, pesos por disciplinas, conforme quadro abaixo: 
 
  
TABELA 01 - Cargos: TODOS OS CARGOS 
 

DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES PESO TOTAL DE 

PONTOS (Máx.) 
1. Língua Portuguesa 05 0,40 2,00 
2. Matemática/Raciocínio Lógico 05 0,20 1,00 
3. Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 0,20 1,00 
4. Conhecimentos Específicos/Legislação 10 0,60 6,00 

Totais (objetiva) 25  10,00 
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CAPÍTULO V 
DA APURAÇÃO DA NOTA FINAL 

 
 

5.2. Para TODOS os cargos, corresponderá à nota final da Prova Objetiva. 
 

NF=NPO 
Sendo: 
NF: Nota Final 
NPO: Nota Da Prova Objetiva 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

 
6.1. A Nota Final corresponderá: 

6.1.1. Para os candidatos às vagas dos cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL 
TÉCNICO, corresponderá à nota da Prova Objetiva. Constando na Ata de Classificação Final, somente os 
candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 2,00 (dois), nota mínima para aprovação. 

6.1.2. Para os candidatos às vagas dos cargos de NÍVEL SUPERIOR, corresponderá à nota da Prova 
Objetiva. Constando na Ata de Classificação Final, somente os candidatos que obtiverem média final igual 
ou superior a 3,00 (três), nota mínima para aprovação. 

6.2. Ocorrendo empate na nota final terão preferência para efeito de classificação (desempate): 

6.2.1. O candidato que tiver maior idade (parágrafo único do art. 27, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003). Para aqueles que tenham 60 anos ou mais. 
 
6.2.2. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Conhecimentos 
Específicos na prova Objetiva. 
 
6.2.3. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução das questões de Língua Portuguesa, na 
prova objetiva. 
 
6.2.4. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões de Matemática/Raciocínio 
Lógico, na prova objetiva. 
 
6.2.5. O candidato que apresentar melhor desempenho na resolução as questões de conhecimentos gerais e 
atualidades, na prova objetiva. 
 
6.2.6. O candidato com maior idade. 
 
6.2.7. Persistindo o empate será decidido através de sorteio Público, em Audiência Pública. 
 
6.3. O Edital com a listagem dos aprovados e classificados será divulgada, em edital próprio, por publicação, 
na internet através dos sites https://www.riodooeste.sc.gov.br, https://portal.agenciatubazul.com.br e 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br após a realização das Provas Objetivas, julgados todos os recursos 
administrativos interpostos em face das questões da prova objetiva, dos gabaritos, entre outros. 
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6.4. A divulgação dos resultados, sempre por edital com ampla publicidade, se fará por cargo, quadros 
distintos, um para a concorrência geral e outro para os concorrentes na condição de pessoa com deficiência. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS RECURSOS 

 
7.1. A interposição dos recursos deverá ocorrer mediante preenchimento do Formulário de Recurso previsto 
na área do candidato (site de inscrição), de acordo com o cronograma. 
 
7.1.1. Serão disponibilizados os cadernos de provas (questões), exclusivamente na área do candidato. Que 
deverá fazer o download do arquivo. 
 
7.2. Os recursos deverão ser apresentados em Formulário na área do candidato, para cada questão recorrida, 
com fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante citação das fontes de pesquisa, 
páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre outros, juntando cópia dos comprovantes. 
 
7.3. Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova objetiva, estas serão 
consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos. 
 
7.4. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do prazo, 
bem como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam 
contrários ao disposto neste Edital. 
 
7.5. Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste Edital, bem como 
sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a 
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de vigência de prazo. 

 
CAPÍTULO VIII 

DO CRONOGRAMA 
 
8.1. O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma ANEXO I. 

 
CAPÍTULO IX 

DA HOMOLOGAÇÃO 
 

9.1. Finalizados os trabalhos atribuídos à Empresa contratada para a coordenação e execução de todas as 
fases do Processo Seletivo, publicados todos os resultados e a respectiva classificação, transcorrido o prazo 
para a interposição de recursos e julgados, o resultado será submetido à homologação do Prefeito Municipal, 
e será publicado nos site https://www.riodooeste.sc.gov.br e https://portal.agenciatubazul.com.br e 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br.  
 
 

CAPÍTULO X 
DO PROVIMENTO DAS VAGAS 

 
10.1. A convocação para contratação/nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade, interesse público e 
conveniência da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste- SC, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. 
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10.2. Caso o candidato convocado não preencha os requisitos para a posse, ou por qualquer motivo, venha a 
desistir do mesmo, ou ainda não compareça para assumir a vaga, será convocado o próximo candidato 
classificado, seguindo a listagem de classificação, e recomeçando-a se necessário. 
 
10.3. O início das atividades será especificado no ato da apresentação do candidato para o preenchimento da 
vaga. 
 
10.4. Nas convocações para os cargos de professores a ordem de convocação seguirá a classificação de 
habilitados, e terminada esta, seguirá para a classificação de não habilitados.  
 
10.5. O acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a este 
Processo Seletivo, divulgados integralmente nos endereços eletrônicos https://www.riodooeste.sc.gov.br e 
https://portal.agenciatubazul.com.br, é de única e exclusiva responsabilidade do candidato. 
 
10.6. O candidato convocado para assumir o cargo, fica sujeito cumprir os seguintes requisitos: 
 
10.6.1. Nacionalidade brasileira, ou estrangeira, na forma da lei; 
 
10.6.2. Gozo dos direitos políticos 
 
10.6.3. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
 
10.6.4. Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
10.6.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 
10.6.6. Ter aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo;  
 
10.6.7. Aprovação no presente Processo Seletivo; 
 
10.7. Para fins de contratação serão exigidos dos candidatos a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Foto 3 x 4; 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
c) PIS/Pasep;  
d) Cópia de comprovante de residência; 
e) Cópia da carteira de identidade; 
f) Cópia do título de eleitor; 
g) Comprovante de situação cadastral no CPF; 

(site:http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp); 
h) Comprovante de situação cadastral no E-social 

(site:http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml); 
i) Comprovante de quitação eleitoral (site: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral); 
j) Certidão de antecedentes criminais (site:https://www.tjsc.jus.br/certidoes/); 
k) Certidão de nascimento ou casamento; 
l) Certificado de alistamento militar ou reservista (Masculino); 
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m) Certidão de nascimento dos filhos (menores de 14 anos) e CPF, 
n) Carteira de vacinação dos filhos de 0 a 6 anos; 
o) Atestado de freqüência escolar dos filhos de 04 a 14 anos; 
p) Atestado médico admissional (Médico do Trabalho); 
q) Certificado e/ou Diploma de escolaridade de acordo com a exigência legal do cargo (habilitação); 
r) Carteira do respectivo Conselho Regional da profissão (registro profissional); 
s) Preencher no ato de entrega dos documentos, junto ao Departamento Pessoal,  Declaração de não 

acumulação ilegal de Cargo Público e Declaração de não ter sofrido no exercício de função quaisquer 
penalidades disciplinares; 

t) Declaração de Imposto de Renda em PDF ou preenchimento junto ao Departamento Pessoal de 
Declaração de Bens; 

u) Conta Corrente ou Conta Salário no Banco Brasil; 
v) Tipagem sanguínea. 

 
10.8. Para efeito da contratação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo 
a natureza e especificidade da função, respectiva área de atuação e à manifestação de aceitação ou não da 
vaga, no prazo legal de 48h, bem como apresentação dos documentos que lhe forem exigidos. 
 
10.9. A contratação dos candidatos aprovados no Processo Seletivodar-se-á conforme a legislação vigente no 
Município de Rio do Oestena data da posse. 
 
10.10. A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis à 
contratação, será exigida unicamente quando convocado. 
 
10.11. A não apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na desclassificação 
do Processo Seletivo e imediata convocação do candidato seguinte na ordem declassificação. 
 

CAPÍTULO XI 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
11.1. À Agência Tubazul, através de seus departamentos, a confecção de editais; recebimento das inscrições; 
conferência de documentos; elaboração de questões, aplicação, fiscalização, coordenação, correção e demais 
atos pertinentes as provas; emissão de atas e listagens diversas; recebimento e apreciação de recursos 
interpostos; divulgação das informações em site próprio; elaboração de dossiê sobre o Processo Seletivo com 
todos os atos decorrentes de sua aplicação para arquivamento pela contratante; prestação de informações 
sobre o certame; montagem do banco de dados dos candidatos inscritos, com seu fornecimento à contratante 
em meio magnético e compatível ao Sistema IPM (conforme consta no Termo de Referência); e atuação em 
conformidade com este Edital e o Termo de Referência, durante todo o processamento do Processo Seletivo.  
 
11.2. Ao Município de Rio do Oeste/SC compete, através do Prefeito Municipal e da Comissão de 
Coordenação e de Fiscalização do Processo Seletivo, disponibilização de Leis e demais informações; 
divulgação dos atos pertinentes ao certame; informação acerca de impugnações contra este Edital; assinatura 
dos editais e demais atos; acompanhamento de todas as fases do certame; fornecimento de local para a 
aplicação das provas e atuação em conformidade com este Edital durante todo o processamento do Processo 
Seletivo. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 435

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 
16 

12.1. Presente, justificada e fundamentada necessidade, interesse e conveniência da Administração Municipal 
e vagas a serem preenchidas, poderá, no prazo de validade deste Processo Seletivo, serem contratados 
candidatos classificados, além do número de vagas estabelecido neste Edital, em obediência restrita à ordem 
de classificação. 
 
12.1.1 A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deste certame, atenderá aos 
dispositivos do RE/598.099/STF, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal. 

 
12.2. Se no decorrer da validade deste Processo Seletivo, a Administração Municipal lançar novo Processo 
Seletivo para provimento de vagas em cargos contemplados nesta seleção, os classificados neste, terão direito 
de preferência sobre os classificados do novo certame. 

 
12.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos apresentados, mesmo que verificadas 
a posteriori ou a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação ou da posse, acarretarão na nulidade 
da inscrição com todas suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e 
criminal. 
 
12.4. O candidato deverá manter o telefone, e-mail, WhatsApp e endereço atualizado junto ao Departamento 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste/SC. Alterações devem ser realizadas por ato formal através 
do Protocolo Geral do município, enquanto perdurar a validade do Processo Seletivo. Em caso de não 
manifestação no prazo de 48h, após o envio da comunicação através dos contatos cadastrados, o mesmo será 
considerado desclassificado para a vaga. 
 
12.5. As publicações sobre o Processo Seletivoserão efetuadas por editais, publicados nos sites oficias do 
Município de Rio do Oeste/SC, bem como no Diário Oficial dos Municípios e através do siteda empresa 
organizadora. 
 
12.6. É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento dos editais, comunicados e demais 
publicações referentes a este Processo Seletivo, através do site oficial do Município de Rio do Oeste, bem 
como no Diário Oficial dos Municípios e através do siteda empresa organizadora. 
 
12.7. A Administração Municipal de Rio do Oeste/SC e a empresa contratada, não assumem qualquer 
compromisso quanto ao transporte, à alimentação e à estadia dos candidatos, quando da realização das provas 
ou de qualquer outro ato decorrente deste Processo Seletivo. 
 
12.8.Os casos não previstos, em relação a realização deste Processo Seletivo, em fase administrativa, serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora de acompanhamento do Processo Seletivo, designada para a 
coordenação deste certame, em conjunto com a Empresa Contratada. 
 
12.9. Serão adotadas todas as medidas sanitárias previstas na legislação vigente. 
 
12.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Oeste /SC, para dirimir toda e qualquer questão inerente a 
este Processo Seletivo, que não encontre solução na área administrativa. 
 
12.11. Anexos deste edital: 
 
a) ANEXO I – Cronograma geral das fases do Processo Seletivo; 

b) ANEXO II – Atribuições dos cargos; 

c) ANEXO III – Conteúdo programático sugerido para a realização das provas objetivas; 
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Rio do Oeste/SC, 31 de outubro de 2022. 

 

DIOGO FERRARI 
Prefeito Municipal
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ANEXO I 
PREVISÃO DO CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

ITEM ATOS DATA INICIAL DATA FINAL 
01 Publicação do edital 31/10/2022 31/10/2022 
02 Prazo de impugnação do edital 01/11/2022 03/11/2022 
03 Período de inscrições 01/11/2022 16/11/2022 
04 Última data para pagamento do boleto bancário   17/11/2022 
05 Período de inscrição com isenção da taxa de inscrição 01/11/2022 09/11/2022 

06 Publicação dos candidatos com pedido de isenção da taxa de 
inscrição deferidos e indeferidos  10/11/2022 

07 Prazo para recurso contra indeferimento de isenção da taxa 
de inscrição 11/11/2022 12/11/2022 

08 Publicação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição após 
recursos  14/11/2022 

09 
Publicação da homologação preliminar das inscrições, dos 
pedidos de condições especiais para realização da prova 
objetiva e vagas reservadas (PcD) 

 22/11/2022 

10 
Prazo para interposição de recurso quanto a não 
homologação das inscrições, indeferimento dos pedidos de 
condições especiais e vagas reservadas (PcD) 

23/11/2022 24/11/2022 

11 
Publicação da homologação definitiva das inscrições, dos 
pedidos de condições especiais para realização da prova 
objetiva e vagas reservadas (PcD). Após prazo de recurso 

 25/11/2022 

12 DATA PROVÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA 

04/12/2022  

Tempo total: 02h  Horário de início:  
09h 

13 Fechamento dos portões  08h50min 
14    

15 Divulgação do Gabarito Preliminar e da Prova Objetiva e 
Publicação dos cadernos de provas 05/12/2022 Às 12h 

16 Prazo de recursos do Gabarito Preliminar/questões da prova 
objetiva 06/12/2022 07/12/2022 

17 Publicação do Gabarito Definitivo e Notas da Prova Objetiva, 
Prova Prática e Classificação Preliminar  16/12/2022 

18 Prazo de recursos de Classificação Preliminar 17/12/2022 18/12/2022 
19 Desempate. Audiência Pública   19/12/2022 10h 
20 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO  19/12/2022 
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ANEXO II ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
01 Auxiliar de Serviços Gerais DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Executar atividades de apoio às áreas técnicas e administrativas do serviço público 
municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios, prédios e dependências, 
escolares e administrativas, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, 
móveis, utensílios e instalações, louças, talheres, copos, vasilhames, panelas e outros 
para manter as condições de higiene e conservação. 

- Remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-
os ou limpando-o com, flanelas ou vassouras apropriadas para conservar-lhes a 
aparência. 

- Limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano, esponja ou 
outros materiais de limpeza, embebidos em água e sabão, detergentes e/ou outros 
produtos de limpeza, para manter a boa aparência dos locais. 

- Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os com papel sanitário, 
toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso. 

- Coletar o lixo de depósitos, recolhendo-os em latões, para depositá-lo em lixeiras ou 
incineradores. 

- Preparar a alimentação dos escolares, temperando, amassando e triturando os 
alimentos de acordo com as instruções recebidas para atender ao regime alimentar 
adequado, auxiliando as crianças nas suas refeições, para garantir o bem-estar e o 
desenvolvimento sadio das mesmas. 

- Separar os materiais a serem utilizados na confecção da refeição ou merenda escolar, 
escolhendo panelas, temperos, molhos e outros ingredientes para facilitar a sua 
manipulação.  

- Preparar os alimentos, de maneira a garantir a forma e o sabor adequados a cada prato 
ou para seguir a receita. 

- Fazer a cocção dos alimentos utilizando a forma e o vasilhame mais adequado. 

- Fazer a limpeza dos talheres e utensílios, solicitando ou fazendo a lavagem dos 
mesmos, para assegurar a sua posterior utilização em condições de higiene. 

- Controlar o estoque de ingredientes, verificando seu nível e o estado dos que estão 
sujeitos à deterioração para providenciar as reposições necessárias. 

- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

02 Auxiliar de Serviços Gerais (Unidade 
Interior – EEFVAS) 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Executar atividades de apoio às áreas técnicas e administrativas do serviço público 
municipal. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 
- Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios, prédios e dependências, 
escolares e administrativas, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, 
móveis, utensílios e instalações, louças, talheres, copos, vasilhames, panelas e outros 
para manter as condições de higiene e conservação. 
- Remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-
os ou limpando-o com, flanelas ou vassouras apropriadas para conservar-lhes a 
aparência. 
- Limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano, esponja ou 
outros materiais de limpeza, embebidos em água e sabão, detergentes e/ou outros 
produtos de limpeza, para manter a boa aparência dos locais. 
- Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os com papel sanitário, 
toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso. 
- Coletar o lixo de depósitos, recolhendo-os em latões, para depositá-lo em lixeiras ou 
incineradores. 
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- Preparar a alimentação dos escolares, temperando, amassando e triturando os 
alimentos de acordo com as instruções recebidas para atender ao regime alimentar 
adequado, auxiliando as crianças nas suas refeições, para garantir o bem-estar e o 
desenvolvimento sadio das mesmas. 
- Separar os materiais a serem utilizados na confecção da refeição ou merenda escolar, 
escolhendo panelas, temperos, molhos e outros ingredientes para facilitar a sua 
manipulação.  
- Preparar os alimentos, de maneira a garantir a forma e o sabor adequados a cada prato 
ou para seguir a receita. 
- Fazer a cocção dos alimentos utilizando a forma e o vasilhame mais adequado. 
- Fazer a limpeza dos talheres e utensílios, solicitando ou fazendo a lavagem dos 
mesmos, para assegurar a sua posterior utilização em condições de higiene. 
- Controlar o estoque de ingredientes, verificando seu nível e o estado dos que estão 
sujeitos à deterioração para providenciar as reposições necessárias. 
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 
 

03 Operário DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
Atuar na manutenção e conservação e recuperação do patrimônio público. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 
- Executar a limpeza e a retirada de entulhos, lixo e outros resíduos de valas, valetas, 
bocas de lobo, canalizações de águas pluviais e esgotos. 
- Executar a capina e a remoção de vegetação inadequada das vias públicas, ou que 
possam prejudicar o trânsito de pessoas e veículos. 
- Executar a roçagem da vegetação das margens das rodovias que possam afetar a 
segurança das pessoas e dos veículos. 
- Carregar, remover e descarregar materiais como terra, areia, brita, asfalto e outros 
materiais, utilizando veículos automotores, carrinhos de mão e outros meios, destinados 
ao recapeamento e 
a recuperação do leito das rodovias e outras vias de uso coletivo. 
- Remover e transportar materiais necessários à preparação de argamassas, separando-
os e juntando-os nas proporções determinadas pelo superior imediato, preparando as 
ligas, seguindo orientação superior. 
- Varrer ruas, praças, avenidas logradouros públicos, coletando o lixo e outros resíduos, 
acondicionando-o em latões, sacos plásticos, ou carregando-os em veículos apropriados 
para o transporte deste tipo de carga. 
- Atuar na seleção dos materiais e dejetos coletados, separando-os em orgânicos e 
inorgânicos, com vistas à sua reciclagem. 
- Executar a limpeza e a retirada de entulhos, lixo e outros resíduos de valas, valetas, 
bocas de lobo, canalizações de águas pluviais e esgotos. 
- Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou 
retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes para permitir o 
sepultamento. 
- Auxiliar na colocação do caixão, manipulando as cordas ou cabos de sustentação, para 
facilitar o posicionamento do mesmo na sepultura. 
- Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal, ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a 
inviolabilidade do túmulo. 
- Auxiliar na limpeza e conservação de jazigos e no transporte de caixões e exumação de 
cadáveres. 
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos 

04 Auxiliar de consultório dentário - ACD DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
Esta é uma função obrigatória na constituição da equipe de saúde bucal, exigida pelas 
normas do SUS e pelo Conselho Regional de Odontologia. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES ATRIBUIÇÕES: 
 
- Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar 
suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao 
cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a 
agilização dos serviços; 
- Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos 
profissionais; 
- Receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los 
averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos; 
- Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o 
sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instrumentos 
odontológicos; 
- Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração dentária; 
- Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como procede a troca de 
brocas; 
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- Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter 
sido realizado pelo dentista; 
- Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado 
pelo profissional; 
- Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; 
- Preparar, acondiciona e esterilizar materiais e equipamentos utilizados; 
- Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

05 Auxiliar de Farmácia DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
Auxiliar o técnico no preparo fórmulas, sob orientação e supervisão. Organizar o trabalho. 
Recuperar material de trabalho, lavando, secando, separando e embalando. Trabalhar em 
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. Auxiliar nas 
atividades de atendimento ao público. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES ATRIBUIÇÕES: 
 
- Realizar tarefas simples em farmácias, estocando e manipulando produtos já preparados 
para auxiliar o farmacêutico. 
- Colocar etiquetas nos remédios, produtos e outros preparados farmacêuticos. 
- Armazenar os produtos, para facilitar a manipulação e controle dos mesmos. 
- Abastecer as prateleiras com os produtos, para permitir o rápido e permanente 
atendimento. 
- Zelar pela limpeza das prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho, para mantê-los 
em boas condições de uso. 
- Efetuar atendimento verificando receitas, embrulhando e entregando os produtos, para 
satisfazer os pedidos. 
- Registrar os produtos fornecidos, para possibilitar os controles de estocagem. 
- Utilizar recursos de informática. 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidades associadas ao 
ambiente organizacional. 

06 Fiscal Sanitário Junior DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
Realizar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário na área sob sua jurisdição, 
executando os trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados à industrialização e 
comercialização de produtos alimentícios, a imóveis recém-construídos ou reformados e a 
outros estabelecimentos, para proteger a saúde da coletividade.  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 
- Executar sob supervisão, a inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas ou de 
outros tipos de produtos alimentícios, como armazéns, restaurantes, lanchonetes, 
açougues, abatedouros, frigoríficos e estabelecimentos similares, verificando as condições 
sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração, suprimento de água, 
instalações sanitárias e condições de asseio e saúde dos que manipulam alimentos, para 
assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de alimentos sadios e de 
boa qualidade; 
- Proceder à inspeção de imóveis novos ou reformados, antes de serem habitados, 
verificando as condições sanitárias dos seus interiores, a existência de dispositivos para 
escoamento das águas fluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e 
janelas, para opinar na concessão do habite-se; 
- Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e os comestíveis 
fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; 
- Fazer comunicações, intimações e interdições decorrentes de seu trabalho; 
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

07 Técnico de Enfermagem DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
Atender às necessidades dos enfermos portadores de doenças de pouca gravidade, 
atuando sob a supervisão do enfermeiro. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
 
- Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de 
ausculta e pressão, para registrar anomalias. 
- Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes internados ou não, observando 
horários, posologia e outros dados, para atender às prescrições médicas. 
- Fazer curativos simples, utilizando suas noções de primeiros socorros ou observando 
prescrições, para proporcionar alívio ao paciente e facilitar a cicatrização de ferimentos, 
suturas e escoriações. 
- Auxiliar nos cuidados post-mortem, fazendo tamponamentos e preparando o corpo para 
evitar secreções e melhorar a aparência do morto. 
- Atender crianças e adultos que dependem de ajuda auxiliando na alimentação e higiene 
dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápidas. 
- Preparar pacientes para consultas e exames, vestindo-os adequadamente e colocando-
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os na posição indicada para facilitar a realização de operações mencionadas. 
- Preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a 
prescrições, para permitir a realização de exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas e 
atendimento obstétrico. 
- Efetuar coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em 
intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro, em caráter de apoio, 
para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe de saúde. 
- Registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações 
importantes, anotando-as no prontuário do paciente para informar à equipe de saúde e 
possibilitar a tomada de providências imediatas. 
- Fazer assepsia de agulhas e vidraria como provetas, pipetas, tubos, seringas e outros 
recipientes, lavando-os, esterilizando-os e secando-os para garantir o seu uso dentro do 
que impõem as normas. 
- Limpar instrumentos e aparelhos, como microscópio, centrífugas, autoclaves ou estufas 
utilizando panos, escovas ou outros expedientes para conservá-los e possibilitar o seu uso 
imediato. 
- Auxiliar na realização de várias tarefas de laboratório, preparando meios de cultura, e 
outras similares. 
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

08 Agente Ambiental DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Atividades que envolvam o licenciamento e a fiscalização com respeito à aplicação das 
leis relativas ao meio ambiente no âmbito municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES ATRIBUIÇÕES:  

Definir e analisar os estudos, laudos e documentos necessários ao procedimento de 
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e 
daquelas que foram delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênios, emitindo 
parecer técnico ambiental (PTA) quando da análise dos procedimentos de licenciamento; 
observar as normas e regulamentos legais necessárias a todas as etapas do 
licenciamento ambiental, definindo critérios de exigibilidade, detalhamentos e 
complementação das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de 
recursos ambientais; definir os estudos ambientais necessários ao processo de 
licenciamento ambiental; solicitar esclarecimentos e complementação de documentação 
quando necessário; exigir estudo de impacto ambiental das atividades e empreendimentos 
que sejam consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa 
degradação ambiental nos termos das normas e regulamentos vigentes; elaborar 
relatórios de fiscalização ambiental, quando for o caso, a imediata autuação e instauração 
do competente procedimento administrativo; elaborar plano de monitoramento das 
licenças; exigir a Anotação de Responsabilidade Técnica pelos subscritores dos estudos 
ambientais realizados sob a responsabilidade do empreendedor; exigir a comprovação de 
toda a documentação pertinente para a tramitação processual, com mapas, imagens e 
todos os elementos necessários à formação do juízo de apreciação do órgão executivo da 
Política Municipal do Meio Ambiente e à deliberação do Conselho de Meio Ambiente; 
cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais do Município, Estado e União que 
disciplinem a matéria ambiental; orientar, coordenar e controlar o procedimento do 
licenciamento ambiental; emitir licenças e autorizações ambientais; exercer atribuições 
relativas ao cargo com zelo, cumprindo e fazendo cumprir as disposições legais 
pertinentes; prestar assessoramento sobre assuntos de sua competência; comunicar a 
autoridade competente quando da emissão de auto de infração referente a irregularidades 
por infringência às normas ambientais; desempenhar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional; desenvolver procedimentos para a regularização de 
empreendimentos passíveis de licenciamento de forma sucessiva ou isolada, de acordo 
com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade; orientar as 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; fiscalizar o 
planejamento, execução e controle das atividades ambientais; fazer cumprir a legislação 
de preservação e defesa do meio ambiente e cooperar na fiscalização dos serviços 
públicos, patrimônio municipal e aplicação da legislação pertinente; promover a execução 
de visitas de fiscalização ambiental; efetuar vistorias permanentes ou periódicas com a 
finalidade de garantir a preservação e defesa do meio ambiente, notificando e aplicando 
penalidades previstas em lei ou regulamento; fiscalizar, advertir, lavrar notificações, 
instaurar processos administrativos, aplicar penalidades, embargar, e tomar todas as 
medidas necessárias para interromper o fato gerador de danos ambientais; dirigir veículos 
do município para o estrito cumprimento das atribuições do cargo; executar outras 
atividades afins, conforme determinação dos superiores hierárquicos. 

09 Educador Físico DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
Promover a prática de atividades físicas para possibilitar o desenvolvimento harmônico do 
corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES ATRIBUIÇÕES: 
 
- Efetuar testes de avaliação física. 
- Estudar a necessidade e a capacidade física dos pacientes. 
- Elaborar relatórios sobre as sessões de hidroterapia. 
- Planejar as etapas exercícios e terapias, baseando-se nas observações colhidas e em 
solicitações médicas ou de fisioterapeutas. 
- Submeter pacientes às sessões aquáticas, ensinando-lhes as técnicas dos exercícios e 
suas táticas. 
- Instruir os pacientes sobre os exercícios e sessões programadas. 
- Instruir os pacientes sobre a utilização de aparelhos e instalações para as terapias. 
- Elaborar o programa de atividades terapêuticas, baseando-se na comprovação de 
necessidades, capacidades e nos objetivos. 
- Utilizar recursos de informática. 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidades associadas ao 
ambiente organizacional. 

10 Enfermeiro DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
 
Realizar cuidados diretos de enfermagem, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar os serviços de 
assistência de enfermagem. Implementar ações para a promoção da saúde junto à 
comunidade. Supervisionar e coordenar as ações do pessoal auxiliar e equipe 
multiprofissional quando for o caso. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES ATRIBUIÇÕES: 
 
O processo de trabalho deste profissional é desenvolvido em dois campos essenciais: na 
unidade ou serviço de saúde junto à equipe de profissionais; na comunidade apoiando e 
supervisionando os trabalhos  bem como, assistindo às pessoas que necessitam de 
atenção de enfermagem. Proceder, conforme protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem(COFEN), observadas as 
disposições legais da profissão. Tem como atribuições básicas: executar ações de 
assistência básica, ou de urgência/emergência, no nível de suas competências, nas áreas 
de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao idoso, na área de 
vigilância epidemiológica e sanitária; desenvolver ações para capacitação dos técnicos de 
enfermagem e auxiliares de enfermagem, para o desempenho de suas funções junto ao 
serviço de saúde; oportunizar contatos com indivíduos sadios ou doentes para promover a 
saúde e abordar aspectos de educação sanitária; promover a qualidade de vida e 
contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; discutir de forma permanente 
junto a equipe de trabalho e comunidade o conceito de cidadania, enfatizando os direitos 
de saúde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de programação e 
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho nas unidades e 
serviço de saúde do município; Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de 
enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a 
proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. Identifica as necessidades de 
enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação 
sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elabora plano de enfermagem, 
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada 
pela equipe de enfermagem no período de trabalho; executa diversas tarefas de 
enfermagem. faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades 
elaborando escalas de serviço e atribuições diárias e especificando e controlando 
equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho 
adequado dos trabalhos de enfermagem; Conduzir veículo automotor oficial, de modo a 
facilitar seu deslocamento no exercício das próprias funções e na execução das rotinas 
diárias, quando necessário e desde que devidamente munido de CNH válida. Coordena e 
supervisiona o pessoal da equipe de enfermagem, planeja e desenvolve o treinamento 
sistemático em serviço, para pessoal da equipe de enfermagem e outras atividades 
correlatas. 

11 Médico DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do cliente. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 
- Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista. 
- Analisar e interpretar resultados de exames de raios X, bioquímico, hematológico e 
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 
- Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente. 
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 
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tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada. 
- Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender a 
determinações legais. 
- Atender a urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas. 
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

12 Professor de Artes – Séries Iniciais e/ou 
finais 

Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir diretrizes do 
ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e encaminhar 
os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do regimento 
escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

12 Professor de Ciências  Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir diretrizes do 
ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e encaminhar 
os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do regimento 
escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

13 Professor de Educação Física -
Educação Infantil, Séries Iniciais e 
Finais. 

Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir diretrizes do 
ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e encaminhar 
os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do regimento 
escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

14 Professor de Educação Infantil Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
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reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração 
do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

15 Professor de Ensino Fundamental -Anos 
Iniciais 

Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração 
do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

16 Professor de Geografia Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir diretrizes do 
ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e encaminhar 
os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do regimento 
escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

17 Professor de História Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração 
do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

18 Professor de Língua Inglesa Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
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aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração 
do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

19 Professor de Língua Portuguesa Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir diretrizes do 
ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e encaminhar 
os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do regimento 
escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. 

20 Professor de Matemática Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração 
do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

21 Professor de Ensino Religioso Realiza o exercício da docência nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e de jovens e adultos. Planejar, ministrar aulas e orientar a 
aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes 
do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos 
de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento; 
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter- se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de 
reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, 
interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe (s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração 
do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 
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ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO PARA TODOS OS CARGOS 

 
1. NÍVEL ALFABETIZADO 
 
1.1. Língua Portuguesa: Compreensão de textos informativos e argumentativos; Alfabeto; formas comuns 
de tratamento; plural e singular; aumentativo e diminutivo; feminino e masculino; ortografia; tipos de frases: 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; substantivo; substantivos coletivos; adjetivos; sinônimos e 
antônimos; Separação de sílabas; Noções de fonética; Acentuação gráfica de palavras; estabelecer relações 
entre sequência de fatos ilustrados; Gramática em geral. 
 
1.2. Matemática/Raciocínio Lógico: Tabuada dos números; Números naturais: operações e problemas. 
Unidades de medida de tempo, de comprimento, de massa e de capacidade. Sistema monetário brasileiro. 
Leitura de horas em relógios e de informações em calendários. Reconhecimento de figuras planas (quadrado, 
retângulo, triângulo, círculo). Noções de razões, frações, proporções e porcentagem. Radiciação; 
Divisibilidades; Regras de três simples e composta; Algarismos romanos; Resolução de problemas simples. 
Conteúdos inerentes ao grau de instrução. 
 
2. NÍVEL MÉDIO e TÉCNICO 
 
2.1. Língua Portuguesa: Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos, significado 
contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, 
semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise 
sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, 
plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das palavras, 
estilística, Conjugação de verbos, utilização de pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, Gramática 
em geral. 
 
2.2. Matemática/Raciocínio Lógico: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; 
Raiz quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações 
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas, exponenciais, 
trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra de três simples e 
composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e 
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos; 
Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações Lineares; Juros simples e composto; Noções de 
probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C (Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo 
Comum). Polinômios; Radiciação; Exponenciação. 
 
3. NÍVEL SUPERIOR 
 
3.1. Língua Portuguesa: Leitura, análise e compreensão de textos de gêneros diversos, significado 
contextual de palavras e expressões, fonética, pontuação, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, 
semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise 
sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, 
plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das palavras, 
estilística, Conjugação de verbos, utilização de pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, Gramática 
em geral. 
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3.2. Matemática/Raciocínio Lógico: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; 
Raiz quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações 
com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas, exponenciais, 
trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra de três simples e 
composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e 
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos; 
Matrizes e Determinantes; Sistema de Equações Lineares; Juros simples e composto; Noções de 
probabilidade. Expressões aritméticas; M.D.C (Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo 
Comum). Polinômios; Radiciação; Exponenciação. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: PARA TODOS OS CARGOS 
 
3.1 Conhecimentos Gerais/Atualidades: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - 
veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas 
e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de Santa Catarina 
e do Município. Estrutura política e administrativa dos entes estatais. Símbolos oficiais do Brasil, do Estado 
de Santa Catarina e do Município. Ecologia e meio ambiente, Cultura, Artes, História e Esportes; Comércio; 
Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente e Clima. 
 
ITEM CARGO CONTEÚDO ESPECÍFICO 

01 Auxiliar de Serviços Gerais Conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de 
trabalho; Conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre eles, com 
as autoridades e com a comunidade, Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas 
repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de 
trabalho e dependências sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, 
assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; conhecimentos sobre 
produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes 
relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de 
materiais e equipamentos e proteção individual; conhecimentos de serviços de copa, 
guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir  no 
ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, 
coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Técnicas de 
congelamento e descongelamento. Preparação de salada de frutas, mingaus, sucos, 
arroz, feijão, macarrão, carnes, peixes e ovos. Estocagem de alimentos perecíveis e não 
perecíveis. Técnicas, equipamentos, Serviços de copa e cozinha, na limpeza e 
manutenção de ambientes internos; conhecimentos sobre a limpeza de dependências 
sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática; EPIs, 
Vigilância de patrimônio; Prevenção de acidentes; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que devemos ter 
com o meio ambiente. Aquecimento global. Atmosfera. Poluição. Saneamento básico. 
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do 
emprego público, do serviço público municipal. Lei Orgânica do Município, Estatuto e 
regime jurídico dos servidores públicos do munícipio. 

02 Auxiliar de Serviços Gerais (Unidade 
Interior – EEFVAS) 

Conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de 
trabalho; Conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre eles, com 
as autoridades e com a comunidade, Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas 
repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de 
trabalho e dependências sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, 
assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; conhecimentos sobre 
produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes 
relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de 
materiais e equipamentos e proteção individual; conhecimentos de serviços de copa, 
guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir  no 
ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, 
coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Técnicas de 
congelamento e descongelamento. Preparação de salada de frutas, mingaus, sucos, 
arroz, feijão, macarrão, carnes, peixes e ovos. Estocagem de alimentos perecíveis e não 
perecíveis. Técnicas, equipamentos, Serviços de copa e cozinha, na limpeza e 
manutenção de ambientes internos; conhecimentos sobre a limpeza de dependências 
sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática; EPIs, 
Vigilância de patrimônio; Prevenção de acidentes; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que devemos ter 
com o meio ambiente. Aquecimento global. Atmosfera. Poluição. Saneamento básico. 
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do 
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emprego público, do serviço público municipal. Lei Orgânica do Município, Estatuto e 
regime jurídico dos servidores públicos do munícipio. 

03 Operário Conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de 
trabalho; Conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre eles, com 
as autoridades e com a comunidade, Direitos, deveres e proibições aplicáveis ao servidor 
público previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Equipamentos, 
ferramentas, máquinas e técnicas de limpeza de estradas, ruas, praças, parques, jardins e 
repartições públicas. Separação e coleta de lixo. Reciclagem. Noções básicas de 
carpintaria e pintura de paredes, muros, meio-fio etc. Carregamento e descarregamento 
de veículos. Noções de primeiros socorros. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que 
devemos ter com o meio ambiente. Aquecimento global. Atmosfera. Poluição. 
Saneamento básico. Equipamentos de Proteção Individual. Conhecimentos básicos 
inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço 
público municipal. Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores 
públicos do munícipio. 

04 Auxiliar de consultório dentário - ACD Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
Epidemiologia em saúde bucal; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal; Sistema 
de informação em saúde bucal; Anatomia e fisiologia bucal; Sistema de Trabalho e 
atendimento em saúde bucal; Organização de consultórios odontológicos; Equipamentos 
e instrumental, conservação e manutenção; Materiais odontológicos com uso em saúde 
coletiva; Ações coletivas em saúde bucal. Programas do SUS no atendimento aos 
pacientes e usuários. Noções de saúde individual e coletiva. Recepção do Paciente: ficha 
clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento. Tipos 
de dentições e características. Função Dentária. Morfologia dentária. Conceitos Básicos 
(cárie dentária e doença periodontal). Placa bacteriana. Tártaro. Mecanismo de ação do 
flúor. Exame clínico (instrumentais). Esterilização e desinfecção. Complexo dentina polpa. 
Nomenclatura das cavidades. Prevenção e educação em saúde bucal: níveis de 
prevenção. Técnicas de escovação. Uso do fio dental. Dieta alimentar. Noções básicas de 
parasitologia e microbiologia. Dentição decídua / Dentição permanente. Fórmulas 
dentárias. Manipulação dos materiais utilizados. Materiais Dentários (restauradores 
provisórios, amálgama, resina composta, cimento de ionômero de vidro) Equipamento e 
instrumental em odontologia (materiais usados para exame clínico. Profilaxia Dental. 
Dentisteria. Radiologia (radioproteção). Filmes (componentes e armazenamento). 
Processamento radiográfico manual e automático. Soluções processadoras. Normas de 
Biossegurança (métodos de limpeza e esterilização dos materiais, desinfecção de 
equipamentos e superfícies, procedimentos com o lixo, lavagem das mãos). 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Imunização dos profissionais. Instrumentais 
Odontológicos. Organização da bandeja clínica. Conhecimentos inerentes a função 
observando-se a prática do dia-a-dia. Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime 
jurídico dos servidores públicos do munícipio. 
LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 
DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  
LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.  
 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS): 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

05 Auxiliar de Farmácia Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de 
arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros 
informatizados; elaboração de relatórios e registros. Noções de tipos de organização. 
Noções de estoque. Noções básicas de estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de 
compras. Rotinas administrativas e de escritório. Diferenças entre os Medicamentos Ético, 
Genéricos e Manipulado. Interações Medicamentosas. Boas Práticas de armazenamento 
e conservação de medicamentos. Noções de controle de estoque. Boas práticas em 
farmácia. Noções de Informática. Orientações farmacológicas aos clientes. Farmácia 
hospitalar: Conceito, objetivo, localização, planejamento e organograma; Medicamentos 
controlados portaria 344/98; -Medicamentos e suas formas farmacêuticas; Sistema de 
distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar. Noções básicas de farmacologia e 
Portaria 344/98, Boas práticas de dispensação. Portaria GM/MS 1.311 de 23/07/2002. 

06 Fiscal Sanitário Junior Elaboração de relatórios, croquis, cálculos de áreas e tabelas; leitura de projetos e 
croquis; noções de área de construção civil; conhecimento e aplicação das leis de uso e 
ocupação de solo. Elementos de Direito Urbanístico. Função social da propriedade. 
Instrumentos de política e gestão urbana. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões. Desapropriação e servidão. Conceito de solo criado. Operações urbanas. 
Infraestrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos à arquitetura e construção civil. Bens 
Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação. Conhecimento e aplicação das leis 
de uso e ocupação de solo. Loteamento, Desmembramento, Fracionamento de 
Conhecimento amplo de projetos: Estrutural, Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico, Sanitário, 
de Telefonia, de distribuição (interna e externa de gás), de Segurança contra incêndios e 
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outros que sejam necessários na execução de obras públicas ou privadas. ; Fiscalização 
do cumprimento da Legislação sobre obras e edificações em toda área do Município, 
fazendo vistorias, leitura de projetos, conferência de medidas, cálculos de área, 
autuações, notificações, embargos e aplicando multas; Noções de controle de estoque de 
materiais nas obras públicas e particulares; Organização das regras de conduta no 
ambiente de trabalho; Implantação de regras básicas de comportamento profissional para 
o trato diário com o público interno e externo, e de cooperação com os colegas de 
trabalho; Acesso a Prédios e Serviços Públicos e Particulares para deficientes, Idosos, 
Gestantes e Pessoas acompanhadas de crianças de colo; Vistorias de obras com a 
finalidade de Notificar, Autuar, e Embargar as mesmas, desde que estes atos estejam 
amparados na legislação em vigor; Zelo pelo patrimônio público. Atos Administrativos, 
Redação Oficial. Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Meio Ambiente 
e Saúde, Aspectos microbiológicos e Epidemiológicos, Impactos Ambientais das 
Atividades Humanas, solo, ar, água. Estudo de Impacto Ambiental, conservação 
ambiental, disposição de dejetos. Transporte de Cargas Perigosas. A Política Nacional de 
Educação Ambiental. Disposição do lixo, controle de artrópodes, controle de roedores. 
Legislação Ambiental Brasileira básica. Inspeção sanitária de carnes e derivados: 
Padronização de cortes de carne bovina. Presença de roedores, insetos, fungos, 
bactérias: identificação e seus efeitos nos produtos de origem animal e vegetal. Métodos 
de insensibilização para o abate de animais de açougue. Inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal. Inspeção sanitária de pescado e derivados: Inspeção 
industrial e sanitária de pescado e derivados. Inspeção sanitária de leite e produtos 
lácteos: Especificações técnicas dos leites tipo “A”, tipo “B” e tipo “C”. Regulamentações 
de coleta de leite cru refrigerado e seu transporte. Inspeção industrial e sanitária de leite e 
derivados. Inspeção em padarias e similares. Processo Saúde-Doença. Coeficientes 
avaliadores de saúde. Epidemiologia descritiva e metodologia epidemiológica. Endemia e 
epidemia. Sistema de Vigilância Epidemiológica e sua ação no controle de doenças. 
Doenças transmissíveis e modos de transmissão Saúde materno-infantil. Programas de 
imunização. Eficácia de vacinas. Saneamento do meio ambiente. Saúde e Nutrição. 
Biossegurança. Vigilância sanitária Sistema único de saúde. Consciência local e global 
relativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e a 
realidade cotidiana. Compreensão dos problemas ambientais que afetam a vida da 
comunidade, do município, do estado, do país e do planeta. Relação entre as questões 
políticas, econômicas e sociais e as questões ambientais. Atribuições da Vigilância 
Sanitária. Conceito: área de abrangência, instrumento de Atuação, o poder de polícia, 
emissão de autos e documentos legais, fiscalização e inspeção sanitária. Vistorias 
Alimento: manipulação, armazenamento, transporte, saúde do trabalhador e edificações. 
Legislação municipal. Doenças Transmissíveis por alimentos; Noções sobre Intoxicação 
por Agrotóxicos; Alimento: manipulação, armazenamento e transporte; saúde do 
trabalhador; Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia. 
LEGISLAÇÃO SUGERIDA: 
- BRASIL, Lei 8.080/90; lei 9.782/99 e med. prov. 2.190-34 de 23 de agosto de 2001 
Lei Federal nº 6.766/79 (Parcelamento do Solo). 
Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade). 
✓ Lei nº 4.717/65 - Regula a ação popular. 
✓ Lei nº 7.347/85 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 
Decreto Nº 1897 DE 04/05/2022 

 Decreto Estadual 31.455/1987- Alimentos e Bebidas. 

 Decreto 14.781/2015- Treinamento dos Manipuladores de Alimentos. 

 RDC 216/2004-Boas Práticas Para Serviço de Alimentação. 
 

07 Técnico de Enfermagem Conteúdos: Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, 
desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; 
Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; 
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na 
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética 
dos profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da 
enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e 
peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos 
(noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de 
administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; 
Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; 
Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem 
médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, 
cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e 
do sistema hematopoiético; Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e 
desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos 
estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 
queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de 
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-
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infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; 
Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e 
desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. 
Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde - doença; Imunizações; Vigilância 
epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do 
idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos 
inerentes as atividades do cargo. Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; 
Saúde do idoso; Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente 
comunitário de saúde; O programa de saúde da família; Vigilância à saúde: perfil 
epidemiológico, vacina, endemias e epidemias, Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral; Assepsia e Antissepsia; Esterilização: úmida e a seco, 
agentes químicos; Micro-organismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, 
microbactérias e vírus; Sinais vitais; Saúde da mulher – Pré-natal, parto e puerpério; 
Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos. Climatério; Gravidez na 
Adolescência; Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização); Saúde do 
Adolescente; Saúde do Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e 
Hanseníase); Fundamentos de Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação) Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; Infecção Hospitalar; Medidas de higiene e segurança para o 
trabalhador de enfermagem; Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem; 
Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras); Enfermagens, Cálculos e 
Administração de Medicamentos; Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico 
dos servidores públicos do munícipio. 
✓ Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem (COREN);  
✓ Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);  
✓ SUS – Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde;  
✓ Guia de Vigilância em Saúde – vol. Único – atualizado;  
✓ DECRETO FEDERAL Nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde.  
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Artigos 196 a 200.  
✓ LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências e DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá 
outras providências. ; Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de 
atribuições do emprego público, do serviço público municipal; Lei Orgânica do Município, 
Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do munícipio.  
✓ LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.  
✓LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso.  
✓ LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
✓ LEI FEDERAL 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe 
sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda 
Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências – alterada pela 
LEI Nº 13.595/2018. 
✓ CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: Disponível em 
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index 
Volume nº 12 – Obesidade; Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e 
da Mama; Volume nº 14 – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular 
e Renal crônica. Volume nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume nº 36 – Diabetes 
Mellitus; Volume nº 17 – Saúde Bucal; Volume nº 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras 
DST; Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume nº 20 – 
Carência de Micronutrientes; Volume nº 21 – Vigilância em Saúde; Volume nº 23 – 
Saúde da Criança. 

08 Agente Ambiental Estratégias de conservação de hábitats e de espécies.  Estrutura de populações e manejo 
sustentável de fauna na natureza e em semiliberdade.  Ecologia da paisagem. 5 Biomas e 
fitofisionomias brasileiros: características e evolução da fauna e flora. Desenvolvimento 
econômico do país e conservação da biodiversidade amazônica. Política Nacional da 
Biodiversidade, Decreto nº 4.339/2002. Convenção sobre Diversidade Biológica 
promulgada pelo Decreto nº 2.519/1998. Acesso ao patrimônio genético, proteção e 
acesso ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da biodiversidade, Lei nº 13.123/201510 Proteção à fauna, 
Lei nº 5.197/1967. 11 Lei nº 12.651/2012 e Lei nº 12.727/2012 - Ordenamento dos 
recursos florestais: Código Florestal Brasileiro e suas alterações. Resolução CONAMA nº 
378/2006 e suas alterações; Resolução CONAMA nº 379/2006 e complementações.  
Manejo florestal sustentável; noções de valoração ambiental e florestal. Aquecimento 
global e sequestro de carbono. Concessão florestal.  Desmatamento, corte seletivo. 
Monitoramento ambiental. Proteção da Biodiversidade, manejo integrado do fogo e 
direitos legalmente assegurados à povos e comunidades tradicionais.  Conceitos básicos 
de cartografia e navegação. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(artigos 1º ao 5º). Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, Lei nº 9.795/1999 e 
Decreto nº 4.281/2002. Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. 30 Lei nº 
12.512/2011 e Decreto nº 7.572/2011 (Bolsa Verde). Licenciamento ambiental, Cadastro 
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Ambiental Rural; Código Florestal Catarinense; Etapas do Licenciamento Ambiental 
Catarinense. 
 
 LEI FEDERAL N°. 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 
 
 LEI FEDERAL N°. 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.  
 
 LEI FEDERAL N°. 12.651, de 26 de Maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; 
 
 RESOLUÇÃO CONAMA N°. 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão 
complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 
 

09 Educador Físico A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na 
escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física 
no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental. Avaliação em educação física. A 
relação ensino aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista. As diferentes 
tendências pedagógicas da Educação Física na escola. Educação Física escolar e 
cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de Educação física. A educação inclusiva na 
educação física. Competição, cooperação e transformação didático pedagógica. Anatomia 
e Fisiologia Humana. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as 
mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física. Socorros 
de urgência aplicados à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias 
proibidas/permitidas. Esportes: atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, 
handebol, esportes com bastões, técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de 
eventos esportivos. Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, 
capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal. 
Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e 
aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. 
Desporto: técnicas fundamentais e regras oficiais, princípios didáticos pedagógicos para o 
processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, métodos de treinamento 
desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
atividade esportiva na infância e adolescência, aprendizagem e psicomotricidade. 
Anatomia: conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações 
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias; Técnicas de 
treinamento em locomoção e deambulação; Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos 
assistidos, passivos, isométricos; Corporeidade na escola: as práticas corporais no 
contexto das ações escolares. Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito 
escolar. Organização e legislação do ensino da educação física. Conhecimentos gerais 
inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço 
público municipal;  

BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte (Manole, 2011). 
DAOLIO, Jocimar. Da Cultura do Corpo (Papirus, 1994).  

FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação Física 
(Scipione, 1994).  

KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação (Cortez, 2010.) 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
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providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

10 Enfermeiro Conteúdos: Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, 
desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; 
Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; 
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na 
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética 
dos profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da 
enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e 
peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos 
(noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de 
administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; 
Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; 
Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem 
médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, 
cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e 
do sistema hematopoiético; Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e 
desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos 
estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 
queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de 
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-
infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; 
Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e 
desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. 
Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde - doença; Imunizações; Vigilância 
epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do 
idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos 
inerentes as atividades do cargo. Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; 
Saúde do idoso; Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente 
comunitário de saúde; O programa de saúde da família; Vigilância à saúde: perfil 
epidemiológico, vacina, endemias e epidemias, Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral; Assepsia e Antissepsia; Esterilização: úmida e a seco, 
agentes químicos; Micro-organismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, 
microbactérias e vírus; Sinais vitais; Saúde da mulher – Pré-natal, parto e puerpério; 
Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos. Climatério; Gravidez na 
Adolescência; Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização); Saúde do 
Adolescente; Saúde do Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e 
Hanseníase); Fundamentos de Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação) Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; Infecção Hospitalar; Medidas de higiene e segurança para o 
trabalhador de enfermagem; Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem; 
Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras); Enfermagens, Cálculos e 
Administração de Medicamentos; Conhecimentos inerentes a função observando-se a 
prática do dia-a-dia. Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores 
públicos do munícipio. 
✓ Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem (COREN);  
✓ Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);  
✓ SUS – Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde;  
✓ Guia de Vigilância em Saúde – vol. Único – atualizado;  
✓ LEI FEDERAL Nº 8.142/1990;  
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Artigos 196 a 200.  
✓ LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências e DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá 
outras providências. ; Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de 
atribuições do emprego público, do serviço público municipal; Lei Orgânica do Município, 
Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do munícipio.  
✓ LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.  
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✓LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
✓ LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema 
Nacional de Auditoria, no âmbito do SUS.  
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-
publicacaooriginal-1-pe.html 
 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 
 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de 
novembro de 1996. 
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm 
 Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e 
Gerenciamento 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf 
 Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOASSUS 01/2001  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html 
 SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde 
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action 
 Gestão do SUS – Programa Assistencial  
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf 
 Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas  
https://bvsms.saude.gov.br/legislacao-basica-do-sus/ 
 Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas 
https://aps.saude.gov.br/ape/equidade 
✓ CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: Disponível em 
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index 
Volume nº 12 – Obesidade; Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e 
da Mama; Volume nº 14 – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular 
e Renal crônica. Volume nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume nº 36 – Diabetes 
Mellitus; Volume nº 17 – Saúde Bucal; Volume nº 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras 
DST; Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume nº 20 – 
Carência de Micronutrientes; Volume nº 21 – Vigilância em Saúde; Volume nº 23 – 
Saúde da Criança. 

11 Médico Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, 
doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória 
aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera 
péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, 
insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 
sistema ácido base, nefroletíase, infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, 
diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal, 
anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, 
distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, 
doença reumatóide juvenil, gota, tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do 
colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos 
psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, 
lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, 
infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose. Atualidades relativas à 
profissão; Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia. 
Sistema Único de Saúde; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-
SUS de 1996. Programa de Controle de Infecção. Conhecimentos gerais inerentes à área 
de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal; 
Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio.  
✓ Código de Ética de Medicina do Conselho Regional e Federal de Medicina;  
✓ Conselho Federal de Medicina;  
✓ SUS – Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde;  
✓ Guia de Vigilância em Saúde – vol. Único – atualizado;  
✓ LEI FEDERAL Nº 8.142/1990;  
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Artigos 196 a 200.  
✓ LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências e DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá 
outras providências. Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de 
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atribuições do emprego público, do serviço público municipal; Lei Orgânica do Município, 
Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do munícipio.  
✓ LEI FEDERAL 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.  
✓LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
✓ LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema 
Nacional de Auditoria, no âmbito do SUS.  
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-
publicacaooriginal-1-pe.html 
 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 
 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de 
novembro de 1996. 
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm 
 Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e 
Gerenciamento 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf 
 Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOASSUS 01/2001  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html 
 SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde 
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action 
 Gestão do SUS – Programa Assistencial  
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf 
 Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas  
https://bvsms.saude.gov.br/legislacao-basica-do-sus/ 
 Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas 
https://aps.saude.gov.br/ape/equidade 
✓ CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: Disponível em 
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index 
Volume nº 12 – Obesidade; Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e 
da Mama; Volume nº 14 – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular 
e Renal crônica. Volume nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume nº 36 – Diabetes 
Mellitus; Volume nº 17 – Saúde Bucal; Volume nº 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras 
DST; Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume nº 20 – 
Carência de Micronutrientes; Volume nº 21 – Vigilância em Saúde; Volume nº 23 – 
Saúde da Criança. 

12 Professor de Artes – Séries Iniciais e/ou 
finais 

História da Arte. A Arte-Educação no Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes 
Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O papel da arte na 
educação. Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte. O uso das imagens no ensino das 
Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. O ensino de música na 
educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de música. Música e sociedade. 
A diversidade cultural no ensino de música. História da música: da antiguidade aos 
tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. 
Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da antiguidade aos tempos 
atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O Teatro como produto cultural 
e apreciação estética. Linguagem cênica: elementos formais, formas teatrais. O ensino do 
teatro na Educação Básica. Contribuições de: Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, 
Meyerhold, Grotowski, Eugênio de Barba e José Celso Martinez Correa. História da 
dança, Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, 
popular, folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os 
elementos que compreendem seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da 
dança. Principais artistas plásticos da história.Atribuições do cargo.Atualidades 
Profissionais. 
Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
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(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 
 
 

12 Professor de Ciências  O sistema solar, A Terra no espaço; A Lua: o satélite da Terra; A biosfera; A água na 
Terra A água nos seres vivos e na Terra; O poder dissolvente da água; As mudanças de 
estado físico da água; Propriedades físicas da água; O ciclo da água; Doenças 
transmitidas pela água contaminada; O tratamento da água; Matéria e energia no 
ecossistema - O ecossistema A organização do ecossistema; Relações alimentares dentro 
do ecossistema; A teia alimentar; Tipos de ecossistemas- Os ecossistemas terrestres; Os 
ecossistemas aquáticos; Os ecossistemas de água salgada; Ação humana nos 
ecossistemas; Formação e renovação dos ecossistemas; As mudanças da matéria- A 
matéria; Os estados físicos da matéria; O estado sólido; O estado líquido; O estado 
gasoso; Mudanças químicas e físicas; Misturas; A estrutura da Terra- A estrutura da 
Terra; As placas da litosfera e sua movimentação; O movimento das placas tectônicas; A 
teoria da deriva dos continentes; Terremotos e vulcões; As rochas e os minerais; 
Propriedades dos minerais; A classificação das rochas; Os fósseis; O solo; O solo 
sustenta a vida; Propriedades dos solos; Os solos brasileiros; Degradação e poluição do 
solo; Características das plantas; As células e os tecidos vegetais; A nutrição das plantas; 
Classificação das plantas; Plantas sem sementes; Plantas com sementes; A raiz; O caule; 
A folha; A flor; O fruto; A semente; A energia e os seres vivos; O Sol e a energia; O calor e 
os seres vivos; As adaptações dos seres vivos ao ambiente; A luz e os seres vivos; A 
energia dos combustíveis fósseis; Classificação dos seres vivos; Reino Animal - 
Vertebrados; O ser humano: evolução e estrutura; A nutrição: a respiração e a excreção; 
A nutrição: alimentos, nutrientes e digestão; A coordenação nervosa e hormonal; Os 
sentidos e a locomoção; A nutrição: transporte e circulação do sangue; A reprodução 
humana; O gene: herança e evolução; As transformações dos materiais- Átomos e 
elementos; As ligações químicas; As reações químicas; Energia nas reações químicas; A 
velocidade das reações químicas; Diversidade de reações e de substâncias; O ciclo dos 
materiais A química do carbono; Macromoléculas; O ciclo do carbono; O ciclo do oxigênio; 
O ciclo do nitrogênio; Energia, calor, temperatura A energia; Transformações de energia 
Temperatura e calor; A medida da temperatura; Dilatação e contração térmicas; 
Transmissão do calor. Ondas, som e luz.Avaliação escolar. 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
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providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

13 Professor de Educação Física -
Educação Infantil, Séries Iniciais e 
Finais. 

A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na 
escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física 
no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental. Avaliação em educação física. A 
relação ensino aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista. As diferentes 
tendências pedagógicas da Educação Física na escola. Educação Física escolar e 
cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de Educação física. A educação inclusiva na 
educação física. Competição, cooperação e transformação didático pedagógica. Anatomia 
e Fisiologia Humana. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as 
mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física. Socorros 
de urgência aplicados à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias 
proibidas/permitidas. Esportes: atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, 
handebol, esportes com bastões, técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de 
eventos esportivos. Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, 
capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal. 
Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e 
aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. 
Desporto: técnicas fundamentais e regras oficiais, princípios didáticos pedagógicos para o 
processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, métodos de treinamento 
desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
atividade esportiva na infância e adolescência, aprendizagem e psicomotricidade. 
Anatomia: conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações 
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias; Técnicas de 
treinamento em locomoção e deambulação; Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos 
assistidos, passivos, isométricos; Corporeidade na escola: as práticas corporais no 
contexto das ações escolares. Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito 
escolar. Organização e legislação do ensino da educação física. Conhecimentos gerais 
inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço 
público municipal;  

BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte (Manole, 2011). 
DAOLIO, Jocimar. Da Cultura do Corpo (Papirus, 1994).  

FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação Física 
(Scipione, 1994).  

KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação (Cortez, 2010.) 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
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Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

14 Professor de Educação Infantil História da Educação; Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho 
escolar. Projeto político-pedagógico. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares acionais. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática 
escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Bases psicológicas da aprendizagem e do 
desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Ética no trabalho 
docente. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto 
educacional. Bullying. O papel da avaliação no processo de aprendizagem na educação 
básica. Relações intra e interpessoais em sala de aula. Utilização de jogos e brincadeiras 
no ensino da matemática nos Anos iniciais do ensino fundamental. Os conceitos de 
alfabetização e letramento. A prática educativa e as abordagens: liberais, construtivista, 
interacionista. Abordagens metodológicas e suas implicações pedagógicas. A formação 
do professor: saberes e fazeres necessários à formação docente. A prática pedagógica e 
seus elementos: do planejamento à avaliação. Currículo Escolar. Processos de Ensino 
Aprendizagem. O brincar no espaço educativo. O papel do profissional da educação. 
Políticas Educacionais. Formação do Professor. Compreensão e valorização da cultura 
escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, 
desenvolvimento da oralidade. Avaliação escolar. Proposta Curricular de Santa Catarina. 
FUNDEB. Fundamentos e organização curricular. Pedagogia e Ciência. Filosofia da 
Educação. Produção de Texto. Literatura Infantil. Corporeidade. Sociologia da Educação. 
Psicologia da Educação. Fundamentos para a Coordenação Pedagógica. Educação e 
Multimeios. Teóricos da Educação (Pensadores da Educação). Atribuições do cargo; 
Atualidades Profissionais. 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

15 Professor de Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais 

História da Educação; Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho 
escolar. Projeto político-pedagógico. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares acionais. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática 
escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Bases psicológicas da aprendizagem e do 
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desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Ética no trabalho 
docente. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no contexto 
educacional. Bullying. O papel da avaliação no processo de aprendizagem na educação 
básica. Relações intra e interpessoais em sala de aula. Utilização de jogos e brincadeiras 
no ensino da matemática nos Anos iniciais do ensino fundamental. Os conceitos de 
alfabetização e letramento. A prática educativa e as abordagens: liberais, construtivista, 
interacionista. Abordagens metodológicas e suas implicações pedagógicas. A formação 
do professor: saberes e fazeres necessários à formação docente. A prática pedagógica e 
seus elementos: do planejamento à avaliação. Currículo Escolar. Processos de Ensino 
Aprendizagem. O brincar no espaço educativo. O papel do profissional da educação. 
Políticas Educacionais. Formação do Professor. Compreensão e valorização da cultura 
escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, 
desenvolvimento da oralidade. Avaliação escolar. Proposta Curricular de Santa Catarina. 
FUNDEB. Fundamentos e organização curricular. Pedagogia e Ciência. Filosofia da 
Educação. Produção de Texto. Literatura Infantil. Corporeidade. Sociologia da Educação. 
Psicologia da Educação. Fundamentos para a Coordenação Pedagógica. Educação e 
Multimeios. Teóricos da Educação (Pensadores da Educação). Atribuições do cargo; 
Atualidades Profissionais. 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

16 Professor de Geografia Geografia Geral (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil. 
Geografia Física dos Continentes. Geologia, clima, relevo, vegetação, hidrografia, solos. 
Aspectos Econômicos; modo de produção. Sistema Financeiro. Globalização Econômica 
(Formação de Blocos Econômicos). - Distribuição de Renda, PIB e PNB; industrialização. 
Aspectos Sociais e Políticos. Sistemas de governo. População (crescimento vegetativo, 
emigração, imigração e xenofobia). IDH; Urbanização. Meio Ambiente; Transportes; 
Turismo; Informática e robótica. Efeito Estufa; El niño; Buraco na Camada de Ozônio e 
Chuva Ácida. Ecossistemas e Biotecnologia. Cultura afro-brasileira e indígena. O Universo 
e a Terra O Universo e os astros; O sistema solar; A Terra; A localização na superfície 
terrestre; Nosso planeta: Terra; A Terra por dentro e por fora; A vida na Terra; Como se 
formaram os continentes da Terra; A Terra em movimento: placas tectônicas, vulcões ; Os 
continentes, as ilhas e os oceanos; Relevo e hidrografia; As formas de relevo; O relevo 
brasileiro; A água nos continentes; As bacias hidrográficas do Brasil; Clima e vegetação; 
Paisagens terrestres; As paisagens rurais; As paisagens urbanas As paisagens 
transformadas e as preservadas; Extrativismo e agropecuária; Os recursos naturais no 
mundo e no Brasil; As atividades econômicas e o extrativismo; A agricultura; A pecuária e 
a pesca; O Brasil e sua população; A localização do Brasil; Brasil: extensão territorial e 
fusos horários; A população brasileira; A formação da população brasileira; Brasil: 
urbanização e trabalho; Os movimentos migratórios no Brasil; A urbanização e a 
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industrialização do Brasil; A população e os setores econômicos; A população e o trabalho 
no Brasil; Os continentes e as grandes paisagens; Os continentes da Terra; A dinâmica 
dos continentes; Os elementos que compõem a paisagem natural; As grandes paisagens 
naturais da Terra; Sistemas de organização política, econômica e social; Organizações 
mundiais e conflitos; As grandes Guerras e a Guerra Fria; Conflitos atuais: as razões e os 
principais focos; Os blocos e acordos mundiais; A ONU e os Direitos Humanos; os 
impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade. 
Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território. 
Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia: os novos recursos didáticos; As 
diferentes propostas curriculares e o livro didático na geografia; Orientação, localização e 
representação da terra. A divisão política, administrativa e o planejamento do território 
brasileiro. As regiões geoeconômicas brasileiras. Conceitos demográficos fundamentais. 
Crescimento populacional. Teorias demográficas e desenvolvimento sócio-econômico. 
População: distribuição geográfica, estrutura, migrações. O processo de industrialização e 
a urbanização brasileira e as consequências ambientais. Relação cidade e campo. A 
geografia agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro. Agricultura e meio 
ambiente. Brasil, território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e 
a nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos econômicos. 
Conflitos, problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo vegetação, 
clima, solos e hidrografia), Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil. 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

17 Professor de História Revoltas e Movimentos Sociais no Campo (conflitos rurais no Brasil) Canudos, 
Contestado, Movimento do MST; Antiguidade: Egito antigo; Grécia antiga; Roma antiga. 
Idade Média: Reino Franco; Feudalismo; Inquisição; Império Árabe; Cruzadas e Crise 
Feudal; Guerra dos 100 anos; Civilizações Pré-Colombianas. Idade Moderna: 
Renascimento; Reforma Protestante; Antigo Regime; Expansão Marítimo-Comercial; 
Colonização da América; Revoluções Inglesas; Revolução Industrial; Iluminismo; 
Independência dos EUA. Idade Contemporânea: Revolução Francesa; Doutrinas Sociais e 
Políticas do Século XIX; Imperialismo; Revolução industrial; Primeira Guerra Mundial; 
Revolução Russa; Crise de 1929 e Grande Depressão; Nazifascismo; Segunda Guerra 
Mundial; Guerra Fria; Descolonização Afro-Asiática; Ditaduras na América Latina; 
Revolução Islâmica no Irã; Nova Ordem Mundial. Brasil: Pré-História; Política, Economia e 
Sociedade Colonial; Escravidão; Independência; Primeiro Reinado; Regências; Segundo 
Reinado; Proclamação da República; República da Espada; República do Café com Leite; 
Era Vargas; República Liberal; Ditadura Militar; Nova República; 
Atualidades.Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
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(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

18 Professor de Língua Inglesa Histórico, importância e o uso de Inglês no Português do Brasil. Relação com outras 
culturas; Estratégias de leitura; Gêneros textuais; Palavras com sons assemelhados nas 
várias situações de uso. Relações contextuais: fala e escuta, leitura e escrita; 
Contextualização das palavras com vários significados. Vocabulário. Estruturas 
gramaticais. Listening, Speaking, Reading andWriting. Prática pedagógica de inglês como 
segunda língua. Teorias de aquisição da linguagem.Compreensão e interpretação de 
texto; Gramática; verbo “Tobe” nos diferentes tempos verbais (forma afirmativa, negativa e 
interrogativa); Fonemas; preposições; pronomes; comparação de adjetivos; tempos 
verbais; verbos regulares e irregulares (passado); falsos cognatos; phrasalverbs; 
conjunçõesProposta curricular da língua estrangeira moderna; Metodologia de ensino da 
língua estrangeira; Caracterização do objeto de ensino: Língua Estrangeira.A natureza 
sócio interacional da linguagem.A relação entre língua estrangeira e língua materna na 
aprendizagem.Os conhecimentos sistêmico, de mundo e da organização textual.A 
projeção dos conhecimentos na construção do significado.Os conhecimentos sistêmicos, 
de mundo e de organização textual e o processo de ensinar e aprender 
LínguaEstrangeira.Os usos dos conhecimentos e o processo de aprender e ensinar 
Língua Estrangeira.Papel da área de Língua Estrangeira no ensino fundamental diante da 
construção da cidadania.A relação do processo de ensinar e aprender Língua Estrangeira 
com os temas transversais.Leitura, a escrita e a linguagem oral em inglês como língua 
estrangeira.Osistema verbal da língua inglesa.As estruturas sintáticas e morfológicas da 
língua inglesa.As classes gramaticais da língua inglesa: usos das diferentes classes.A 
compreensão de textos. English Language.Language as communication: language 
system: phonology, morphology, syntax.Teacher development and teaching practice: 
objectives in teaching English as a foreign language: methods, 
approaches, techniques and resources; the four skills: reading, speaking, listening, writing. 
Evaluating, selectingandproducingmaterials.  

CASTRO, S.T.R. Teoria e Prática na Reconstrução da Concepção de Linguagem de 
Professores de Línguas.(Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Belo Horizonte, vol. 2, 
nº 1, pp. 83-94, 2002, disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v2n1/05.pdf). 
MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês (Melhoramentos, 
2007).MURPHY, Raymond. EssentialGrammar (Cambridge, 2007). 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  
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 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
município. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 
 

19 Professor de Língua Portuguesa Compreensão e interpretação de frase, palavraou texto; Substantivo; Classificação do 
substantivo; Letra e fonema; Flexões dosubstantivo; Determinantes do substantivo; 
Família de palavras; Pronomes: definição;Pronomes substantivos e adjetivos; Pronomes 
pessoais e de tratamento; Sílabatônica; Acentuação das proparoxítonas; Adjetivo; 
Classificação do adjetivo; Flexõesdo adjetivo; Posição do adjetivo; Artigo e numeral; 
Funções do artigo definido; Flexões do artigo; Classificação do numeral; Concordância 
nominal; Separação de sílabas;Verbo: flexão e concordância; Verbo: modo subjuntivo; 
Verbo: modo imperativo; Acentuação das oxítonas e paroxítonas; Verbo: modos e tempos; 
Formas nominais; Tempos do indicativo; Advérbio e locução adverbial; Preposição e 
conjunção; Elementos de ligação: preposição e conjunção Interjeição; Acentuação dos 
monossílabos tônicos; Da morfologia à sintaxe; Frase, oração e período; Sujeitopredicado; 
Homonímia; Tipos de sujeito; Concordância verbal; Palavras parônimas; Verbos de 
ligação; Predicativos; Classificação do predicado; Adjunto adnominal; Adjunto adverbial; 
Aposto e vocativo; Figuras de linguagem; de palavras; Colocação pronominal; Regência 
verbal; Regência nominal; Redundância; Estrutura das palavras; Formação das palavras; 
Pontuação e acentuação gráfica; Classificação e conjugação de verbos; Regência nominal 
e verbal, regras e exemplos; Concordância nominal e verbal, regras e exemplificação; 
Língua padrão ou norma culta; Morfologia; Uso e emprego dos pronomes; Classificação e 
emprego dos verbos; Sintaxe; Virtudes e vícios da linguagem; Regras gramaticais; 
Emprego dos elementos de coesão textual:pronomes, preposições, conjunções, artigos, 
numerais, advérbios; Significado de palavras e expressões; Ortografia; Semântica; 
Fonologia; Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, 
gêneros literários outrosconhecimentos de normas da Língua Portuguesa. 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
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Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 
 

20 Professor de Matemática Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; Equaçõesde 1º e de 2º grau; 
Cálculo de juros simples e juros compostos; Razão e proporção;Resolução de problemas; 
Progressão aritmética e geométrica; Análise combinatória;Operação com frações; Mínimo 
Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; Matrizes e Determinantes; Polinômios; 
Funções Exponenciais; Probabilidade; Potenciação e fatoração; Probabilidade; Grandezas 
Proporcionais; Geometria Analítica; Produtos Notáveis; Números Complexos; Logaritmos; 
Razão e Proporção; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; Orientação 
espacial e temporal; Problemas e operações matemáticas que afiram o raciocínio lógico 
dos concorrentes. Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; 
Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e 
Inequações; Relaçõese funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, 
representaçãogeométrica no plano; Grandezas; Sistema de medidas: comprimento, 
superfície,volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e 
temperatura;Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de 
tabelas e gráficos; Raciocínio lógico; Noções de probabilidade; Polinômios; Produtos 
notáveis;Fatoração; Potencia; Raízes. 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
município. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 

21 Professor de Ensino Religioso Diversidade religiosa; Natureza e religião; Diferentes tradições religiosas; 
Transcendentalismo; Grandes líderes das tradições religiosas; Benefícios das religiões 
para a humanidade; Valores religiosos na sociedade; Relação direitos e deveres; Crenças 
religiosas; Compromisso social nas tradições religiosas; Formação da Identidade do ser 
humano; Símbolos religiosos; Rituais e Mitos religiosos; Ética. Conhecimentos básicos de 
informática; Atribuições do cargo; Atualidades profissionais. 

Constituição Federal referente à Educação; 

 Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
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(ECA);  

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
alterações;  

 Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do 
art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

✓ Lei n. 13. 146, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência. 
(Estatuto da pessoa com deficiência). Brasília 6 de julho de 2015. 

LEI Nº 14.113/20 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

LEI FEDERAL Nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacional para a Educação Básica;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes 
Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica 
modalidade educação especial. 

 Lei Orgânica do Município, Estatuto e regime jurídico dos servidores públicos do 
munícipio. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 22/2022
Publicação Nº 4280984

PORTARIA Nº 22/2022, de 28 de outubro de 2022.
“Concede Licença para Tratamento de Saúde”

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Oeste, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo Lei Com-
plementar nº 21/2006, inciso I do Art. 137;

CONSIDERANDO Atestado Médico;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Nádia Beatriz Depiné Berri, matrícula 167-00, Contadora, por 01 (um) dia, 
em 27/10/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 27 de outubro de 2022.

Rio do Oeste, 28 de outubro de 2022.
SILVIO SANTINO DA SILVA
Presidente

Publicado no DOM/SC________________
Publicado no Mural___________________
Assinatura:
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Rio do Sul

Prefeitura

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022/FMD
Publicação Nº 4281714

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2022/FMD 
Pregão Eletrônico Nº 009/2022/FMD 

 
Validade: 12 meses 

 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL por meio do(a) FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE DESPORTOS, pessoa jurídica de direito público, situado na PRINCESA ISABEL Nº 670, CANOAS, cidade de Rio do 
Sul, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 79.369.757/0001-07, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico do 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2022/FMD, RESOLVE registrar os valores oferecidos para eventual aquisição parcelada 
de troféus e medalhas para premiação das competições realizadas pela Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul, pelo período 
de 12 meses, conforme consta no Anexo do Edital do Pregão Eletrônico, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos 
valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes: 
 
Participantes Presentes CPF/CNPJ 
FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP 
 

28.176.961/0001-70 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1. CONTRATAÇÃO: eventual aquisição parcelada de troféus e medalhas para premiação das competições realizadas pela Fundação 
Municipal de Desportos de Rio do Sul, em um prazo que se estende até 12 meses a partir da assinatura da presente ata, através do 
Sistema de Registro de Preços, para uso da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, de acordo com as especificações e 
quantitativos abaixo estimados: 
 
Fornecedor: 29657563 - FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP 
 

Item Descrição Unidade Marca Qtde. Item Valor Unitário Valor Total 
7 TROFÉU COM BASE DE MDF DE FORMA CÔNICA, 

PARTE SUPERIOR COM PEÇAS (HASTES COM 
DETALHES ABAULADOS EM 3D), EM MATERIAL 
ZAMAC, COM DISPONIBILIDADES NOS BANHOS 
DOURADA, PRATA OU BRONZE, SOBRE ESTA UMA 
BOLA DE FUTEBOL DE MATERIAL PLÁSTICO 
INJETADO E METALIZADO EM DOURADO, PRATA E 
BRONZE (PODE SER SUBSTITUÍDA POR BOLA DE 
VÔLEI, BOCHA E BASQUETE EM MATERIAL RESINA 
OU PEÇA REDONDA DE MDF COM ADESIVOS). NA 
BASE ESPAÇOS AMPLOS PARA COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS OU PLAQUETA EM SUBLIMAÇÃO 
ALUSIVOS AO EVENTO. TAMANHOS DO CONJUNTO 
DE 40, 50 E 60 CM ALTURA SENDO PROPORCIONAL 
NA LARGURA. 

Cjt. FITEC REMA 12,00000 R$950,0000 R$11.400,0000 

3 MEDALHA EM FUNDIÇÃO ZAMAC NO TAMANHO DE 
6,6CM X 6,2CM DE DIÂMETRO, NAS LATERAIS E NA 
PARTE SUPERIOR FORMAÇÃO DE ARCOS 
ABAULADOS EM PROCESSO 3D COM DETALHES 
VAZADOS. AO CENTRO DA MEDALHA ESPAÇO COM 
BORDAS CONTORNADAS PARA PERSONALIZAÇÃO 
COM ADESIVOS EM VINIL COM POLICROMIA E 
RESINADOS ESTE COM 4,9CM DE DIÂMETRO. FITA 
DE MATERIAL CETIM NO TAMANHO DE 80X2CM. 

U FITEC REMA 5.000,0000
0 

R$5,8000 R$29.000,0000 

13 TROFÉUS DE TAMANHOS DE 40,50 E 60CM DE 
ALTURA PROPORCIONAL A LARGURA.TROFÉU 
COMPOSTO POR BASE DE MDF SENDO ELAS DE 
FORMATO CIRCULARES, A 1ª BASE DE FORMA 
CIRCULAR E A 2ª BASE DE FORMA CIRCULAR COM 
DETALHE DE CORTE RETO PARA FIXAR UMA PEÇA 
EM SENTIDO VERTICAL, ESSA PEÇA DE FORMA 
SINUOSA E RECORTE IRREGULAR COM AMPLO 
ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO 
EM VINIL AUTOCOLANTE. SOBRE A 2ª BASE 
ENCONTRA-SE DUAS HASTES DE CORTE 
IRREGULAR COM DETALHES VAZADOS SENDO QUE 
UMA DAS HASTES FAZ APOIO A 1ª HASTE QUE SE 
ENCONTRA EM SENTIDO 180º NA VERTICAL, A 
MESMA HASTE RECEBE A SUA FRENTE UMA PEÇA 
DE METAL (AÇO 1020) COM RECORTE A LASER E 
COM DETALHES ABAULADO CALANDRADO. A PEÇA 
EM METAL RECEBE PINTURA COM TINTA EPOXI 
METALICA PU ALTO BRILHO EM DOURADO, PRATA 
OU BRONZE. SOBRE A HASTE PRINCIPAL EM SUA 
PARTE SUPERIOR BOLA DE FUTEBOL COM GOMOS 
METALIZADA EM DOURADO, PRATA E BRONZE. 
PEÇAS DE MDF EM PINTURA COM TINTA EPÓXI 
AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE CAMADA 

Cjt. FITEC REMA 10,00000 R$660,0000 R$6.600,0000 
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SELADORA DEVIDAMENTE ISENTA DE 
IMPERFEIÇÕES. PARA ACABAMENTO FINAL DEVERÁ 
SER EM VERNIZ INCOLOR. NA BASE ESPAÇOS PARA 
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS COM ALUSÃO AO 
EVENTO PROPOSTO. 

9 TROFÉU DE TAMANHO 33CM DE ALTURA 
PROPORCIONAL A LARGURA. TROFÉU COMPOSTO 
POR BASE DE MDF EM FORMATO CONICO 
TORNEADO EM TAMANHO DE 165MM DE DIÂMETRO 
E ESPESSURA DE 50MM. NA PARTE SUPERIOR A 
BASE FIXADO A MESMA UMA PEÇA FUNDIDA EM 
ZAMAC POR INJEÇÃO E EM FORMATO DE TAÇA COM 
DETALHES VAZADOS, EM 3D E VERSO CAVADO. NO 
CENTRO DA PEÇA FUNDIDA RECEBE OUTRA PEÇA 
EM MDF COM RECORTES IRREGULARES COM 
ADESIVO IMPRESSO. A MESMA PEÇA PODE 
RECEBER BANHOS METALIZADOS NAS CORES 
OURO, PRATA E BRONZE. TAMANHO DA PEÇA 
FUNDIDA DE 23X28CM. MATERIAL COM APLICAÇÃO 
EM VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE 
ACABAMENTO FINAL E ADESIVOS CONFORME 
EVENTO. 

U FITEC REMA 10,00000 R$184,0000 R$1.840,0000 

12 TROFÉU COMPOSTO POR PROJETO EXCLUSIVO 
PARA EVENTO ESPECÍFICO COM MISTURA DE MDF, 
CANOS DE INOX, CHAPAS DE INOX, ADESIVOS, DE 
CUNHO ESPORTIVO. TROFÉU COM BASE EM 
RECORTE ESPECIAL, COM ALTURA TOTAL DE 70CM, 
1ª BASE COM 1,5CM DE ALTURA, 2ª BASE COM 4CM 
DE ALTURA, SOBREPOSIÇÃO DE TRÊS CANOS DE 
INOX COM 10CM DE ALTURA, NESTA MESMA BASE 
CONTÉM UMA PEÇA DE MDF NO FORMATO 
RETANGULAR COM 6,8CM DE ALTURA E 6,8CM DE 
LARGURA (PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS ALUSIVOS AO EVENTO), FIXADO NOS 
CANOS DE INOX UMA 3ª BASE COM 2,5CM DE 
ALTURA, EM SENTIDO VERTICAL DUAS HASTES DE 
MDF COM ALTURA DE 38CM, ENTRE ESTAS DUAS 
PEÇAS DE MDF UMA CHAPA DE INOX COM 22CM DE 
ALTURA E 5CM DE LARGURA, NO TOPO DESTA 
CHAPA DE INOX UMA PEÇA EM MDF NO FORMATO 
REDONDO COM 8,2CM DE DIÂMETRO PARA 
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS ALUSIVOS AO EVENTO. 
NO TOPO DO TROFÉU FIRMADO COM FIXADORES 
OCULTOS, É FIXADO UMA BOLA DE FUTEBOL EM ABS 
COM 14CM DE DIÂMETRO, CONTORNANDO ESTA 
BOLA E SE ESTENDENDO NA PARTE DE TRÁS DO 
TROFÉU ATÉ A 3ª BASE 4 CANOS DE INOX COM 
52,2CM DE ALTURA, COM LEVE CURVATURA. 
ACABAMENTO DAS PEÇAS DE MDF EM PINTURA 
COM TINTA EPÓXI AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE 
CAMADA SELADORA DEVIDAMENTE ISENTA DE 
IMPERFEIÇÕES. PARA ACABAMENTO FINAL DEVERÁ 
SER EM VERNIZ INCOLOR. NA BASE ESPAÇOS PARA 
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS COM ALUSÃO AO 
EVENTO PROPOSTO. 
TROFÉU COMPOSTO POR PROJETO EXCLUSIVO 
PARA EVENTO ESPECÍFICO COM MISTURA DE MDF, 
CANOS DE INOX, CHAPAS DE INOX, ADESIVOS, DE 
CUNHO ESPORTIVO. TROFÉU COM BASE EM 
RECORTE ESPECIAL, COM ALTURA TOTAL DE 60CM, 
1ª BASE COM 1,5CM DE ALTURA, 2ª BASE COM 2,5CM 
DE ALTURA, SOBREPOSIÇÃO DE TRÊS CANOS DE 
INOX COM 10CM DE ALTURA, NESTA MESMA BASE 
CONTÉM UMA PEÇA DE MDF NO FORMATO 
RETANGULAR COM 6,8CM DE ALTURA E 5,8CM DE 
LARGURA (PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS ALUSIVOS AO EVENTO), FIXADO NOS 
CANOS DE INOX UMA 3ª BASE COM 2CM DE ALTURA, 
EM SENTIDO VERTICAL DUAS HASTES DE MDF COM 
ALTURA DE 31CM, ENTRE ESTAS DUAS PEÇAS DE 
MDF UMA CHAPA DE INOX COM 17,5CM DE ALTURA 
E 3,7CM DE LARGURA, NO TOPO DESTA CHAPA DE 
INOX UMA PEÇA EM MDF NO FORMATO REDONDO 
COM 7,3CM DE DIÂMETRO PARA COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS ALUSIVOS AO EVENTO. NO TOPO DO 
TROFÉU FIRMADO COM FIXADORES OCULTOS, É 
FIXADO UMA BOLA DE FUTEBOL EM ABS COM 14CM 

Cjt. FITEC REMA 4,00000 R$1.145,0000 R$4.580,0000 
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DE DIÂMETRO, CONTORNANDO ESTA BOLA E SE 
ESTENDENDO NA PARTE DE TRÁS DO TROFÉU ATÉ 
A 3ª BASE 4 CANOS DE INOX COM 47CM DE ALTURA, 
COM LEVE CURVATURA. ACABAMENTO DAS PEÇAS 
DE MDF EM PINTURA COM TINTA EPÓXI 
AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE CAMADA 
SELADORA DEVIDAMENTE ISENTA DE 
IMPERFEIÇÕES. PARA ACABAMENTO FINAL DEVERÁ 
SER EM VERNIZ INCOLOR. NA BASE ESPAÇOS PARA 
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS COM ALUSÃO AO 
EVENTO PROPOSTO. 
TROFÉU COMPOSTO POR PROJETO EXCLUSIVO 
PARA EVENTO ESPECÍFICO COM MISTURA DE MDF, 
CANOS DE INOX, CHAPAS DE INOX, ADESIVOS, DE 
CUNHO ESPORTIVO. TROFÉU COM BASE EM 
RECORTE ESPECIAL, COM ALTURA TOTAL DE 50CM, 
1ª BASE COM 1,5CM DE ALTURA, 2ª BASE COM 2,5CM 
DE ALTURA, SOBREPOSIÇÃO DE TRÊS CANOS DE 
INOX COM 10CM DE ALTURA, NESTA MESMA BASE 
CONTÉM UMA PEÇA DE MDF NO FORMATO 
RETANGULAR COM 6,3CM DE ALTURA E 5,3CM DE 
LARGURA (PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS ALUSIVOS AO EVENTO), FIXADO NOS 
CANOS DE INOX UMA 3ª BASE COM 2CM DE ALTURA, 
EM SENTIDO VERTICAL DUAS HASTES DE MDF COM 
ALTURA DE 22CM, ENTRE ESTAS DUAS PEÇAS DE 
MDF UMA CHAPA DE INOX COM 15,5CM DE ALTURA 
E 3CM DE LARGURA, NO TOPO DESTA CHAPA DE 
INOX UMA PEÇA EM MDF NO FORMATO REDONDO 
COM 6,3CM DE DIÂMETRO PARA COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS ALUSIVOS AO EVENTO. NO TOPO DO 
TROFÉU FIRMADO COM FIXADORES OCULTOS, É 
FIXADO UMA BOLA DE FUTEBOL EM ABS COM 14CM 
DE DIÂMETRO, CONTORNANDO ESTA BOLA E SE 
ESTENDENDO NA PARTE DE TRÁS DO TROFÉU ATÉ 
A 3ª BASE 4 CANOS DE INOX COM 42CM DE ALTURA, 
COM LEVE CURVATURA. ACABAMENTO DAS PEÇAS 
DE MDF EM PINTURA COM TINTA EPÓXI 
AUTOMOTIVA APLICADA SOBRE CAMADA 
SELADORA DEVIDAMENTE ISENTA DE 
IMPERFEIÇÕES. PARA ACABAMENTO FINAL DEVERÁ 
SER EM VERNIZ INCOLOR. NA BASE ESPAÇOS PARA 
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS COM ALUSÃO AO 
EVENTO PROPOSTO. 

15 TROFÉU DE TAMANHO DE 30CM DE ALTURA 
PROPORCIONAL A LARGURA. TROFÉU COMPOSTO 
POR BASE DE MDF COM DETALHE DE ACABAMENTO 
POR MELANINA DE COR ESCURA. BASE DO TROFÉU 
CONTÉM RECORTE DE FORMA OVAL SENDO 1ª E 2ª 
BASE EM TAMANHOS ESCALONADOS. SOBRE A 2ª 
BASE HASTE EM FORMATO IRREGULAR SINUOSO E 
PONTEAGUDO, FIXADO A MESMA UMA PEÇA DE 
FORMATO E RECORTE IRREGULAR COM DETALHES 
SINUOSOS E PONTEAGUDOS RECEBE EM SEU 
ACAMENTO DE MELANINA ESCURA, ACRÍLICO 
ESPELHADO NA COR PRATA DE ESPESSURA DE 
2MM, OS MESMOS RECEBEM ADESIVO IMPRESSO 
DE VINIL AUTOCOLANTE. PARA ACABAMENTO FINAL 
MATERIAL TODO EM RECORTE A LASER COM SEU 
PRÓPRIO ACABAMENTO. NA BASE ESPAÇOS PARA 
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS COM ALUSÃO AO 
EVENTO PROPOSTO. 

U FITEC REMA 20,00000 R$51,0000 R$1.020,0000 

4 MEDALHA EM FUNDIÇÃO ZAMAC NO TAMANHO DE 
9CM X 9CM SENDO ALTURA E LARGURA, MEDALHA 
COM FORMA OCTAGONAL COM DETALHES DE 
BORDAS ARREDONDADAS EM 3D E DETALHES 
VAZADOS. AO CENTRO DA MEDALHA ESPAÇO COM 
BORDAS CONTORNADAS PARA PERSONALIZAÇÃO 
COM ADESIVOS EM VINIL COM POLICROMIA E 
RESINADOS ESTE COM 5,5CM DE DIÂMETRO. FITA 
DE MATERIAL SUBLIMADA NO TAMANHO DE 
80X2,5CM. 

U FITEC REMA 25,00000 R$12,6600 R$316,5000 

10 TROFÉU DE TAMANHO 90CM DE ALTURA 
PROPORCIONAL A LARGURA. TROFÉU COMPOSTO 
POR MDF COM PINTURA LAQUEADA E VERNIZ PU DE 
ALTO BRILHO, PEÇA EM ZAMAC INJETADO COM 
BANHOS METALIZADOS E BOLA PLÁSTICA INJETADA 

Cjt. FITEC REMA 1,00000 R$1.210,0000 R$1.210,0000 
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COM BANHOS METALIZADOS. TROFÉU COM BASE 
DE MDF SENDO 1ª, 2ª, 3ª E 4ª BASE EM FORMATO 
CIRCLULAR EM TAMANHOS ESCALONADOS E 
PROPORCIONAIS, NA PARTE SUPERIOR DA 2ª BASE 
SE APLICA-SE 04 CANOS CROMADOS 
SUSTENDANDO A 3ª A 4ª BASE ASSIM NA PARTE 
SUPERIOR DA 4ª BASE FIXA-SE HASTES EM MDF 
TANTO NA HORIZONTAL COMO SENTIDO VERTICAL 
PAR APOIO E FIXAÇÃO DAS MESMA COM A 4ª BASE. 
SOBRE AS HASTES FRONTAIS APLICA-SE 
SOBREPOSTO DUAS PEÇAS EM FUNDIÇÃO EM 
ZAMAC INJETADO COM DETALHES EM 3D, PODENDO 
SER DE COR OURO, PRATA E BRONZE E AO CENTRO 
MDF COM RECORTES SINUOSOS E IRREGULARES, 
NO MESMO APLICA-SE ADESIVO IMPRESSO DO 
EVENTO. ACIMA DAS HASTES UMA PEÇA CIRCULAR 
DE MDF FIXA AS MESMAS E INCLUI-SE UMA BOLA 
PLÁSTICA INJETADA E METALIZADA PODENDO SER 
NAS CORES OURO, PRATA E BRONZE. 
TROFÉUS DE TAMANHOS DE 40,50 E 70CM DE 
ALTURA PROPORCIONAL A LARGURA. TROFÉU 
COMPOSTO POR MDF COM PINTURA LAQUEADA E 
VERNIZ PU DE ALTO BRILHO, PEÇA EM ZAMAC 
INJETADO COM BANHOS METALIZADOS E BOLA 
PLÁSTICA INJETADA COM BANHOS METALIZADOS. 
TROFÉU COM BASE DE MDF SENDO 1ª E 2ª BASE EM 
FORMATO CIRCLULAR EM TAMANHOS 
ESCALONADOS E PROPORCIONAIS, NA PARTE 
SUPERIOR DA 2ª BASE SE APLICA-SE HASTES EM 
MDF TANTO NA HORIZONTAL COMO SENTIDO 
VERTICAL PAR APOIO E FIXAÇÃO DAS MESMA COM 
A 2ª BASE. SOBRE AS HASTES FRONTAIS APLICA-SE 
SOBREPOSTO DUAS PEÇAS EM FUNDIÇÃO EM 
ZAMAC INJETADO COM DETALHES EM 3D, PODENDO 
SER DE COR OURO, PRATA E BRONZE E AO CENTRO 
MDF COM RECORTES SINUOSOS E IRREGULARES, 
NO MESMO APLICA-SE ADESIVO IMPRESSO DO 
EVENTO. ACIMA DAS HASTES UMA PEÇA CIRCULAR 
DE MDF FIXA AS MESMAS E INCLUI-SE UMA BOLA 
PLÁSTICA INJETADA E METALIZADA PODENDO SER 
NAS CORES OURO, PRATA E BRONZE. 

11 TROFÉU DE 34CM DE ALTURA: BASE DE MATERIAL 
MDF DE FORMA CÔNICA, PODENDO INCLUIR NA 
MESMA ADESIVO IMPRESSO AUTOCOLANTE OU 
PLAQUETA DE METAL SENDO DE CORROSÃO OU 
SUBLIMAÇÃO. NA PARTE SUPERIOR A BASE EM SUA 
PARTE PLANA CONTÉM UMA PEÇA DE FORMA ÚNICA 
DESENVOLVIDA EM MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB 
MATRIZ DE INJEÇÃO COM ACABAMENTO POLIDO, 
SUA FORMA DEFINIDA EM CURVAS SINUOSAS E DE 
FORMA CONCAVA INCLUI-SE UMA PEÇA PONTE 
AGUDA EM ACRÍLICO DOBRADO E COM DETALHE 
VAZADO PARA ENCAIXE DE UMA BOLA DE FUTEBOL 
DE MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E COM 
ACABAMENTO DE METALIZAÇÃO EM DOURADO. O 
ACRÍLICO RECEBE ACABAMENTO METALIZADO EM 
DOURADO. TAÇA DE TAMANHO 34CM DE ALTURA 
SENDO PROPORCIONAL A SUA LARGURA. 
TROFÉU DE 44CM DE ALTURA: BASE DE MATERIAL 
MDF DE FORMA CÔNICA, PODENDO INCLUIR NA 
MESMA ADESIVO IMPRESSO AUTOCOLANTE OU 
PLAQUETA DE METAL SENDO DE CORROSÃO OU 
SUBLIMAÇÃO. NA PARTE SUPERIOR A BASE EM SUA 
PARTE PLANA CONTÉM UMA PEÇA DE FORMA ÚNICA 
DESENVOLVIDA EM MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB 
MATRIZ DE INJEÇÃO COM ACABAMENTO POLIDO, 
SUA FORMA DEFINIDA EM CURVAS SINUOSAS E DE 
FORMA CONCAVA INCLUI-SE UMA PEÇA PONTE 
AGUDA EM ACRÍLICO DOBRADO E COM DETALHE 
VAZADO PARA ENCAIXE DE UMA BOLA DE FUTEBOL 
DE MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E COM 
ACABAMENTO DE METALIZAÇÃO EM DOURADO. O 
ACRÍLICO RECEBE ACABAMENTO METALIZADO EM 
DOURADO. TAÇA DE TAMANHO 44CM DE ALTURA 
SENDO PROPORCIONAL A SUA LARGURA. TROFÉU 
DE 54CM DE ALTURA: BASE DE MATERIAL MDF DE 
FORMA CÔNICA, PODENDO INCLUIR NA MESMA 

Cjt. FITEC REMA 2,00000 R$1.470,0000 R$2.940,0000 
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ADESIVO IMPRESSO AUTOCOLANTE OU PLAQUETA 
DE METAL SENDO DE CORROSÃO OU SUBLIMAÇÃO. 
NA PARTE SUPERIOR A BASE EM SUA PARTE PLANA 
CONTÉM UMA PEÇA DE FORMA ÚNICA 
DESENVOLVIDA EM MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB 
MATRIZ DE INJEÇÃO COM ACABAMENTO POLIDO, 
SUA FORMA DEFINIDA EM CURVAS SINUOSAS E DE 
FORMA CONCAVA INCLUI-SE UMA PEÇA PONTE 
AGUDA EM ACRÍLICO DOBRADO E COM DETALHE 
VAZADO PARA ENCAIXE DE UMA BOLA DE FUTEBOL 
DE MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E COM 
ACABAMENTO DE METALIZAÇÃO EM DOURADO. O 
ACRÍLICO RECEBE ACABAMENTO METALIZADO EM 
DOURADO. TAÇA DE TAMANHO 54CM DE ALTURA 
SENDO PROPORCIONAL A SUA LARGURA. 

1 MEDALHA PERSONALIZADA MODELO MUNICÍPIO. 
MEDALHA COM PROJETO PERSONALIZADO PARA 
CADA EVENTO ESPECÍFICO, DE CUNHO CULTURAL 
OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS 
INTERESSES DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. O 
MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC (zinco, 
cobre e magnésio) FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, 
COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTO DE 
BAIXO PONTO DE FUSÃO. AS FACES DA MEDALHA 
POSSUEM DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO 3D 
FORMANDO UM ÚNICO CORPO, NAS DIMENSÕES, 
FORMA, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO 
COM O MODELO PROPOSTO. O PESO MÍNIMO É DE 
70 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 80MM E A 
ESPESSURA DE 4MM. O ANVERSO RECEBE O 
CUNHO EM 3D DETALHADO DA IGREJA DO 
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E DA LOGO DA FMD DE 
RIO DO SUL, POSTERIOR APLIQUE DE RESINA EPOXI 
SENDO 02 CORES PRIMÁRIAS NO TOTAL, DETALHES 
VAZADOS E DESCRITO EM BAIXO RELEVO FMD RIO 
DO SUL NA BORDA INFERIOR DA MEDALHA E O 
VERSO É COMPOSTO DE UMA CAVIDADE 
CONTORNADA COM APLIQUE DE ADESIVO BRANCO 
COM RESINA DE COBERTURA E EM ALTO E BAIXO 
RELEVO EM 3D LOGO E BRASÃO DA PREF. DE RIO 
DO SUL/SC. FITA ESPECIAL ACETINADA COM 
SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 25MM 
E COMPRIMENTO DE 800MM, ARTE COM A 
LOGOMARCA DA PREF. DE RIO DO SUL GRADIENTES 
ESPECIAIS. 

U FITEC REMA 5.000,0000
0 

R$15,6000 R$78.000,0000 

5 TROFÉU PRODUZIDO EM MDF, COM RECORTES 
SINUOSOS E PONTEAGUDOS, BASE NO FORMATO 
IRREGULAR SENDO ASSIM A 1ª BASE E A 2ª BASE EM 
TAMANHOS ESCALONADOS. SOBRE A 2ª BASE EM 
SENTIDO VERTICAL, UMA HASTE EM MDF COM 
DETALHES SINUOSOS E RECORTES VAZADOS, 
FIXADAS A HASTE E A BASE, OUTRA HASTE FIZADA 
DE FORMA VERTICAL COM DETALHES SINUOSOS E 
RECORTES VAZADOS. SOBRE AS HASTES, PEÇA EM 
FORMATO OVAL FIXADO SOBRE AS MESMAS, 
RECEBENDO AMPLO ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE 
ADESIVOS, ESTES COM ACABAMENTO EM PINTURA 
EPÓXI APLICADA SOBRE CAMADA SELADORA 
DEVIDAMENTE LIXADA E ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, 
POR FIM CAMADA DE VERNIZ INCOLOR. TROFÉUS 
NO TAMANHO DE 20,25 E 30 CM DE ALTURA 
PROPORCIONAL A LARGURA. 

Cjt. FITEC REMA 34,00000 R$180,0000 R$6.120,0000 

2 MEDALHA PERSONALIZADA TORNEIO DE VERÃO. 
MEDALHA COM PROJETO PERSONALIZADO PARA 
CADA EVENTO ESPECÍFICO, DE CUNHO CULTURAL 
OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS 
INTERESSES DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. O 
MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC (zinco, 
cobre e magnésio) FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, 
COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTO DE 
BAIXO PONTO DE FUSÃO. AS FACES DA MEDALHA 
POSSUEM DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO 3D 
FORMANDO UM ÚNICO CORPO, NAS DIMENSÕES, 
FORMA, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO 
COM O MODELO PROPOSTO. O PESO MÍNIMO É DE 
70 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 80MM E A 
ESPESSURA DE 4MM. O ANVERSO RECEBE O 

U FITEC REMA 362,00000 R$15,7000 R$5.683,4000 
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CUNHO EM 3D DETALHADO DA IGREJA DO 
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E DA LOGO DA FMD DE 
RIO DO SUL, POSTERIOR APLIQUE DE RESINA EPOXI 
SENDO 02 CORES PRIMÁRIAS NO TOTAL, DETALHES 
VAZADOS E DESCRITO EM BAIXO RELEVO TORNEIO 
DE VERÃO 2022 NA BORDA INFERIOR DA MEDALHA 
E O VERSO É COMPOSTO DE UMA CAVIDADE 
CONTORNADA COM APLIQUE DE ADESIVO BRANCO 
COM RESINA DE COBERTURA E EM ALTO E BAIXO 
RELEVO EM 3D LOGO E BRASÃO DA PREF. DE RIO 
DO SUL/SC. FITA ESPECIAL ACETINADA COM 
SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 25MM 
E COMPRIMENTO DE 800MM, ARTE COM A 
LOGOMARCA DA PREF. DE RIO DO SUL GRADIENTES 
ESPECIAIS. 

6 TROFÉU PERSONALIZADO 74CM DE ALTURA: BASE 
DO TROFÉU EM MDF EM FORMATO HEXAGONAL 
SENDO DE 1ª E 2ª DE FORMA PLANA E 3ª BASE DE 
FORMA HEXAGONAL EM GRAU RECEBENDO A 4ª 
BASE DE FORMA CIRCULAR COM ACABAMENTO EM 
PINTURA AUTOMOTIVA NA COR A SER DEFINIDA E 
VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE 
ACABAMENTO. NA FRENTE DA 3ª BASE DE MDF 
PLAQUETA EM AÇO INOX COM SUBLIMAÇÃO 
CONTENDO ARTE DO EVENTO E SUAS 
LOGOMARCAS. NA PARTE SUPERIOR DA 4ª BASE DE 
MDF, TAÇA DE FORMA ÚNICA DESENVOLVIDA EM 
MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB MATRIZ DE REPUXE 
PRÉ MOLDADA COM FRISOS CONVEXOS E COPA 
FECHADA NA SUA PARTE SUPERIOR. TAÇA DE 
TAMANHO 49CM DE ALTURA X 49CM DE LARGURA. 
ALÇAS INJETADAS POR MATRIZ DE AÇO EM 
MATERIAL ZAMAC CONTENDO DETALHES 
ORNAMENTADOS EM SEU MODELO, TAMANHO 
HASTE 31,5 CM DE ALTURA X 14CM DE LARGURA. 
BANHOS METALIZADOS DAS TAÇAS PODENDO SER 
EM OURO, PRATA E BRONZE. MATERIAL NÃO 
SUSCETIVEL AO TEMPO E FERRUGEM. 
TROFÉU PERSONALIZADO 62CM DE ALTURA: BASE 
DO TROFÉU EM MDF EM FORMATO HEXAGONAL 
SENDO DE 1ª E 2ª DE FORMA PLANA E 3ª BASE DE 
FORMA HEXAGONAL EM GRAU RECEBENDO A 4ª 
BASE DE FORMA CIRCULAR COM ACABAMENTO EM 
PINTURA AUTOMOTIVA NA COR A SER DEFINIDA E 
VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE 
ACABAMENTO. NA FRENTE DA 3ª BASE DE MDF 
PLAQUETA EM AÇO INOX COM SUBLIMAÇÃO 
CONTENDO ARTE DO EVENTO E SUAS 
LOGOMARCAS. NA PARTE SUPERIOR DA 4ª BASE DE 
MDF, TAÇA DE FORMA ÚNICA DESENVOLVIDA EM 
MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB MATRIZ DE REPUXE 
PRÉ MOLDADA COM FRISOS CONVEXOS E COPA 
FECHADA NA SUA PARTE SUPERIOR. TAÇA DE 
TAMANHO 39CM DE ALTURA X 39CM DE LARGURA. 
ALÇAS INJETADAS POR MATRIZ DE AÇO EM 
MATERIAL ZAMAC CONTENDO DETALHES 
ORNAMENTADOS EM SEU MODELO, TAMANHO 
HASTE 27,5 CM DE ALTURA X 13CM DE LARGURA. 
BANHOS METALIZADOS DAS TAÇAS PODENDO SER 
EM OURO, PRATA E BRONZE. MATERIAL NÃO 
SUSCETIVEL AO TEMPO E FERRUGEM. 
TROFÉU PERSONALIZADO 50CM DE ALTURA: BASE 
DO TROFÉU EM MDF EM FORMATO HEXAGONAL 
SENDO DE 1ª E 2ª DE FORMA PLANA E 3ª BASE DE 
FORMA HEXAGONAL EM GRAU RECEBENDO A 4ª 
BASE DE FORMA CIRCULAR COM ACABAMENTO EM 
PINTURA AUTOMOTIVA NA COR A SER DEFINIDA E 
VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE 
ACABAMENTO. NA FRENTE DA 3ª BASE DE MDF 
PLAQUETA EM AÇO INOX COM SUBLIMAÇÃO 
CONTENDO ARTE DO EVENTO E SUAS 
LOGOMARCAS. NA PARTE SUPERIOR DA 4ª BASE DE 
MDF, TAÇA DE FORMA ÚNICA DESENVOLVIDA EM 
MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB MATRIZ DE REPUXE 
PRÉ MOLDADA COM FRISOS CONVEXOS E COPA 
FECHADA NA SUA PARTE SUPERIOR. TAÇA DE 
TAMANHO 33CM DE ALTURA X 33CM DE LARGURA. 

Cjt. FITEC REMA 1,00000 R$2.500,0000 R$2.500,0000 
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ALÇAS INJETADAS POR MATRIZ DE AÇO EM 
MATERIAL ZAMAC CONTENDO DETALHES 
ORNAMENTADOS EM SEU MODELO, TAMANHO 
HASTE 23,5 CM DE ALTURA X 9,5CM DE LARGURA. 
BANHOS METALIZADOS DAS TAÇAS PODENDO SER 
EM OURO, PRATA E BRONZE. MATERIAL NÃO 
SUSCETIVEL AO TEMPO E FERRUGEM. 
TROFÉU PERSONALIZADO 41CM DE ALTURA: BASE 
DO TROFÉU EM MDF EM FORMATO HEXAGONAL 
SENDO DE 1ª E 2ª DE FORMA PLANA E 3ª BASE DE 
FORMA HEXAGONAL EM GRAU RECEBENDO A 4ª 
BASE DE FORMA CIRCULAR COM ACABAMENTO EM 
PINTURA AUTOMOTIVA NA COR A SER DEFINIDA E 
VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE 
ACABAMENTO. NA FRENTE DA 3ª BASE DE MDF 
PLAQUETA EM AÇO INOX COM SUBLIMAÇÃO 
CONTENDO ARTE DO EVENTO E SUAS 
LOGOMARCAS. NA PARTE SUPERIOR DA 4ª BASE DE 
MDF, TAÇA DE FORMA ÚNICA DESENVOLVIDA EM 
MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB MATRIZ DE REPUXE 
PRÉ MOLDADA COM FRISOS CONVEXOS E COPA 
FECHADA NA SUA PARTE SUPERIOR. TAÇA DE 
TAMANHO 27CM DE ALTURA X 27CM DE LARGURA. 
ALÇAS INJETADAS POR MATRIZ DE AÇO EM 
MATERIAL ZAMAC CONTENDO DETALHES 
ORNAMENTADOS EM SEU MODELO, TAMANHO 
HASTE 19 CM DE ALTURA X 8CM DE LARGURA. 
BANHOS METALIZADOS DAS TAÇAS PODENDO SER 
EM OURO, PRATA E BRONZE. MATERIAL NÃO 
SUSCETIVEL AO TEMPO E FERRUGEM. 

8 TROFÉU EM COMPOSIÇÃO MISTA DE MDF COM 
PEÇA FUNDIDA, 1ª BASE COM 1CM DE ALTURA X 
21CM DE LARGURA X 7CM DE PROFUNDIDADE, 2ª 
BASE COM 2,5CM DE ALTURA X 19CM DE LARGURA 
X 5CM DE PROFUNDIDADE, COM ACABAMENTO COM 
PINTURA EPÓXI E VERNIZ, SOBRE A 2ª PEÇA DE MDF 
UMA PEÇA EM FUNDIÇÃO (ZAMAC), NO FORMATO DE 
UM JOGADOR CHUTANDO A BOLA, COM 15,5CM DE 
LARGURA E 14,5CM DE ALTURA, EM COMPOSIÇÃO A 
ESTA PEÇA EM FUNDIÇÃO UM ESPAÇO REDONDO 
PARA FIXAÇÃO DE ADESIVOS COM POLICROMIA 
COM RESINA DE COBERTURA. ALTURA TOTAL DO 
TROFÉU 18CM. 
TROFÉU EM COMPOSIÇÃO MISTA DE MDF COM 
PEÇA FUNDIDA, 1ª BASE COM 1CM DE ALTURA X 
21CM DE LARGURA X 7CM DE PROFUNDIDADE, 2ª 
BASE COM 2,5CM DE ALTURA X 19CM DE LARGURA 
X 5CM DE PROFUNDIDADE, COM ACABAMENTO COM 
PINTURA EPÓXI E VERNIZ, SOBRE A 2ª PEÇA DE MDF 
UMA PEÇA EM FUNDIÇÃO (ZAMAC), NO FORMATO DE 
UM GOLEIRO DEFENDENDO A BOLA, COM 22CM DE 
LARGURA E 16CM DE ALTURA, EM COMPOSIÇÃO A 
ESTA PEÇA EM FUNDIÇÃO UM ESPAÇO REDONDO 
PARA FIXAÇÃO DE ADESIVOS COM POLICROMIA 
COM RESINA DE COBERTURA. ALTURA TOTAL DO 
TROFÉU 19,5CM. 

Cjt. FITEC REMA 20,00000 R$90,0000 R$1.800,0000 

14 TROFÉUS DE TAMANHOS DE 35,45 E 56CM DE 
ALTURA PROPORCIONAL A LARGURA. TROFÉU 
COMPOSTO POR BASE DE MDF DE FORMA 
CIRCULAR SENDO 1ª E 2ª BASE DE FORMA 
ESCALONADA. PARTE SUPERIOR DA 2ª BASE HASTE 
EM MATERIAL RESINA COM PINTURA DOURADA 
FIXADAS NA PROPRIA 2ª BASE, EM FRENTE AS 
HASTE UM PEÇA EM MDF DE FORMATO CIRCULAR 
COM ESPAÇO AMPLO PARA COLOCAÇÃO DE 
ADESIVO ALUSIVOS AO EVENTO E SOBRE ESTA 
HASTE ACOMPANHADO DE UMA BOLA DE FUTEBOL 
DE MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E METALIZADO 
EM DOURADO, PRATA E BRONZE (PODE SER 
SUBSTITUÍDA POR BOLA DE VÔLEI, BOCHA E 
BASQUETE EM MATERIAL RESINA). NA BASE 
ESPAÇOS PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS OU 
PLAQUETA EM SUBLIMAÇÃO ALUSIVOS AO EVENTO. 

Cjt. FITEC REMA 5,00000 R$850,0000 R$4.250,0000 

16 TROFÉUS DE TAMANHOS DE 35,45 E 56CM DE 
ALTURA PROPORCIONAL A LARGURA. TROFÉU 
COMPOSTO DE MATERIAL MDF, ACRÍLICO 
ESPELHADO EM PRATA E BOLA PLÁSTICA DE 

Cjt. FITEC REMA 2,00000 R$870,0000 R$1.740,0000 
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FUTEBOL INJETADO. 1ª E 2ª BASE EM MDF NO 
FORMATO RETANGULAR COM SUAS LATERAIS DE 
FORMA LEVEMENTE ARREDONDADAS EM SEUS 
TAMANHOS ESCALONADAS. SOBRE A 2ª BASE DE 
MDF SEGUE-SE 01 HASTE DE FORMA GEOMETRICA 
IRREGULAR SENDO HASTE PRINCIPAL DE FIXAÇÃO 
DAS OUTRAS PEÇAS, SENDO ESTAS PEÇAS 02 
HASTES EM MDF DE FORMA IRREGULAR E SINUOSA 
CONTENDO APLIQUE DE ACRÍLICO ESPELHADO 
PRATA E OUTRAS 02 HASTES DE MESMA FORMA 
SEM O APLIQUE DE ACRÍLICO ESPELHADO PRATA. 
NA HASTE PRINCIPAL NA SUA PARTE SUPERIOR 
FIXA-SE UMA PEÇA EM MDF DE FORMA CIRCULAR 
PARA APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO EM 
POLICROMIA COM NOME, LOGO OU BRASÃO DO 
EVENTO LOCAL. NA PARTE SUPERIOR A HASTE 
PRINCIPAL DUAS PEÇAS DE MDF CIRCULARES EM 
FORMA DE BASE PODENDO SER 3ª E 4ª BASE 
APLICANDO-SE A MESMA 4ª BASE UMA BOLA 
PLÁSTICA INJETADA EM ABS DE MODELO FUTEBOL 
COM DETALHES EM GOMOS, SENDO A MESMA 
PODENDO RECEBER BANHOS METALIZADOS EM 
OURO, PRATA E BRONZE. ACABAMENTO EM 
PINTURA LAQUEADA NA COR A DEFINIR E VERNIZ PU 
ALTO BRILHO. 

Total do Fornecedor: R$158.999,9000 
Total Geral dos Itens: R$158.999,9000 

 
1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 0 é de R$158.999,90 (cento e cinquenta e oito mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). 
 

Rio do Sul (SC), 26 de outubro de 2022 
 
 
 
 
 
 

FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP 
CONTRATADA 

 
 
 

  

___________________________________ 
JEBERTON LUIS FERMINO 

Superintendente da FMD de Rio do Sul 
CPF: 915.493.889-91 
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Rio Negrinho

Prefeitura

DECRETO Nº 15023 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281712

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRINHO

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo inciso IV do artigo 96 
da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 4º da Lei nº 3583 de 14 de dezembro de 2021:

DECRETA
Art. 1º Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho no valor 
de R$ 71.688,00 (setenta e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais) para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática 19.001.0010.0122.0019.2213
Programa 0019 – SAÚDE É PRIORIDADE
Projeto/Atividade 2213 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

Despesa 329100000 – Aplicações Diretas – Oper. Intra-Orçamentárias
R$ 55.000,00

Fonte/Recurso 01020003 – Recursos Ordinários Impostos - Saúde

Órgão 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática 19.001.0010.0122.0019.2213
Programa 0019 – SAÚDE É PRIORIDADE
Projeto/Atividade 2213 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
Despesa 339000000 – Aplicações Diretas R$ 16.688,00
Fonte/Recurso 01020003 – Recursos Ordinários Impostos - Saúde

Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do art. 42 e art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 
Federal nº 4320/1964, a anulação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática 19.001.0010.0122.0019.2213
Programa 0019 – SAÚDE É PRIORIDADE
Projeto/Atividade 2213 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
Despesa 4490000000 – Aplicações Diretas R$ 71.688,00
Fonte/Recurso 01020003 – Recursos Ordinários Impostos – Saúde

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 27 de outubro de 2022
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal

MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos

ZENO TSCHOEKE FILHO – Secretário de Finanças

DECRETO Nº 15024 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281719

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso IV 
do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 4º da Lei nº 3583 de 14 de dezembro de 2021:

DECRETA
Art. 1º Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho no valor de R$ 
3.665.741,49 (três milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil e setecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), para reforço 
da seguinte dotação orçamentária:
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Órgão 06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 003 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática 06.003.0012.0361.0006.2098
Programa 0006 – EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade 2098 – REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

Despesa 4490000000 – Aplicações Diretas R$ 3.665.741,49
Fonte/Recurso 03360009 – Superávit Financeiro Transferência Salário-Educação

 Art. 2º Para cobertura do disposto no artigo anterior é indicado como fonte de recurso, na forma do art. 42 e art. 43, § 1º inciso I da Lei 
Federal nº 4320/1964, através do superávit financeiro exercício anterior.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 27 de outubro de 2022

CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos
ZENO TSCHOEKE FILHO - Secretário de Finanças
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Riqueza

Prefeitura

CLASSIFICAÇÃO FINAL PROCESSO SELETIVO ESTAGIARIOS 04/2022
Publicação Nº 4280946

 

 
 
 
 
 

São Miguel do Oeste, 28 de Outubro de 2022. 
 

Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Riqueza – SC 

 
Por meio deste, comunicamos o resultado do Edital N. 004/2022 para Contratação de 
Estagiários 2022, na Prefeitura Municipal de Riqueza SC, conforme o interesse e a 
necessidade desta. 

 
 
  PEDAGOGIA 

Colocação Nome Média Geral 

1º CLEIDIMARA POSSAMAI 9,7 
 
 
  ENSINO MÉDIO 

Colocação Nome Média Geral 
1° ELEANDRO ELEMAR SOARES JÚNIOR 8,7 
2° LUIZA CAROLINA JUNG  8 

 
ENFERMAGEM 

Colocação Nome Média Geral 
1° TUANY MAROSTICA 8,5 
2° JESSICA SLAVIERO 8,3 

 
LETRAS 

Colocação Nome Média Geral 
1° MARLI RODRIGUES 9,8 

 
 
FARMÁCIA 

Colocação Nome Média Geral 
1° MARCIANE KRAICZK 7,3 
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DESCLASSIFICADOS 
TAÍS BUSS Não cumpriu o item 5.2 
MARIANA RUTZEN Não cumpriu o item 5.2 

 
 
 

Agradecendo a atenção dispensada, 
 

Equipe CIEE SMO. 
 
 
 
 
 

Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina 
Rua Waldemar Rangrab, 1558 – Jardim Peperi – Fone: (49) 3621 2834 – CEP: 89.900-000 – São Miguel do Oeste/SC 

www.cieesc.org.br agenciasmo@cieesc.org.br 
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PORTARIA 431/2022
Publicação Nº 4281426

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 431/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         ALESSANDRA MARIA MARIANI, brasileira, união 
estável, Matrícula 1216-5, CPF Nº 050.503.099-30, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, Nível 2, 
passando para a referência B ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 432/2022
Publicação Nº 4281428

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 432/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         DIANA BENEDETTI, brasileira, solteira 
Matrícula 734-0, CPF Nº 021.311.629-02, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, passando para a 
referência F ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 433/2022
Publicação Nº 4281430

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 433/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         DIANA BENEDETTI, brasileira, solteira 
Matrícula 489-8, CPF Nº 021.311.629-02, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, passando para a 
referência I ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 434/2022
Publicação Nº 4281432

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 434/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         ELIZANDRA BISELLO, brasileira, divorciada, 
Matrícula 487-1, CPF Nº 030.908.539-06, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, passando para a 
referência I ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 435/2022
Publicação Nº 4281433

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 435/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         ELIZANDRA BISELLO, brasileira, divorciada, 
Matrícula 738-2, CPF Nº 030.908.539-06, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, passando para a 
referência F ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 436/2022
Publicação Nº 4281436

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 436/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         FERNANDA FURLANETTO BERNARDO, brasileira, 
casada, Matrícula 1037-5, CPF Nº 036.195.869-26, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE INFORMÁTICA, Nível 2, passando 
para a referência D ao nível de enquadramento nas classes, sobre o 
vencimento básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a 
partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 437/2022
Publicação Nº 4281438

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 437/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         FERNANDA FURLANETTO BERNARDO, brasileira, 
casada, Matrícula 740-4, CPF Nº 036.195.869-26, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, Nível 2, 
passando para a referência F ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 438/2022
Publicação Nº 4281442

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 438/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         GENÉSIA BECKER HEINSOHN, brasileira, casada, 
Matrícula 94-73/0077, CPF Nº 867.990.299-34, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA, Nível 2, passando para a referência 
J ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento básico, 
com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de outubro 
de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 439/2022
Publicação Nº 4281443

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 439/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         GENESIA BECKER HEINSOHN, brasileira, casada, 
Matrícula 494-4, CPF Nº 867.990.299-34, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE 1º á 4º SÉRIE, Nível 2, passando para a 
referência I ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 440/2022
Publicação Nº 4281445

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 440/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         IANEGLE ZORDAN BATTISTI ZANELLA, brasileira, 
casada, Matrícula 490-1, CPF Nº 898.566.789-00, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA, Nível 2, passando para a referência 
I ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento básico, 
com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de outubro 
de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 441/2022
Publicação Nº 4281446

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 441/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         IANEGLE ZORDAN BATTISTI ZANELLA, brasileira, 
casada, Matrícula 742-0, CPF Nº 898.566.789-00, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE SÉRIES INICIAIS, Nível 2, passando 
para a referência F ao nível de enquadramento nas classes, sobre o 
vencimento básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a 
partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 442/2022
Publicação Nº 4281447

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 442/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         JANETE BENEDETTI JUNG, brasileira, casada, 
Matrícula 395-6, CPF Nº 942.123.179-15, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA, Nível 2, passando para a referência H ao nível 
de enquadramento nas classes, sobre o vencimento básico, com efeitos 
legais e financeiros retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 443/2022
Publicação Nº 4281448

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 443/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         JANETE BENEDETTI JUNG, brasileira, casada, 
Matrícula 94-71/0078, CPF Nº 942.123.179-15, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA, Nível 2, passando para a referência 
J ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento básico, 
com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de outubro 
de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 444/2022
Publicação Nº 4281449

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 444/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         JULIANA APARECIDA CHIELE DEMARCHI, brasileira, 
casada, Matrícula 1214-9, CPF Nº 023.506.739-36, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, Nível 2, 
passando para a referência B ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 445/2022
Publicação Nº 4281450

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 445/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         LOIDIR VICENTINI, brasileira, solteira, 
Matrícula 1193-2, CPF Nº 023.583.549-88, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS 
INICIAIS, Nível 2, passando para a referência C ao nível de 
enquadramento nas classes, sobre o vencimento básico, com efeitos 
legais e financeiros retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 446/2022
Publicação Nº 4281451

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 446/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         MARICLÉIA PFEIFER, brasileira, união estável, 
Matrícula 875-3, CPF Nº 039.805.219-07, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, Nível 2, passando para a 
referência E ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 447/2022
Publicação Nº 4281452

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 447/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         MARION SCHNEIDER GURKE, brasileira, casada, 
Matrícula 741-2, CPF Nº 041.679.419-02, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, Nível 2, passando para a 
referência F ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 448/2022
Publicação Nº 4281455

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 448/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         MARION SCHNEIDER GURKE, brasileira, casada, 
Matrícula 1275-0, CPF Nº 041.679.419-02, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, Nível 2, 
passando para a referência B ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 449/2022
Publicação Nº 4281457

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 449/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         MARIZANE MARINES WEBER, brasileira, solteira, 
Matrícula 1293-9, CPF Nº 072.698.259-80, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, Nível 2, 
passando para a referência B ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 450/2022
Publicação Nº 4281458

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 450/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         MICHELE TÓRTORA FIORENTIN, brasileira, casada, 
Matrícula 1021-9, CPF Nº 057.715.299-82, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE ARTES, Nível 2, passando para a 
referência D ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 451/2022
Publicação Nº 4281459

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 
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CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 451/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         MONICA LUCIANE SONALHO, brasileira, casada, 
Matrícula 497-9, CPF Nº 037.861.589-08, nomeada no Cargo de 
RESPONSÁVEL PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, passando para a 
referência I ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 452/2022
Publicação Nº 4281460

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

  
PORTARIA Nº 452/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         MONICA LUCIANE SONALHO, brasileira, casada, 
Matrícula 874-5, CPF Nº 037.861.589-08, nomeada no Cargo de 
RESPONSÁVEL PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, passando para a 
referência E ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 453/2022
Publicação Nº 4281462

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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PORTARIA Nº 453/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         ONEIDE EMÍLIA BALESTRERI, brasileira, união 
estável, Matrícula 503-7, CPF Nº 854.667.789-15, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, 
passando para a referência H ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 454/2022
Publicação Nº 4281463

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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PORTARIA Nº 454/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         ONEIDE EMÍLIA BALESTRERI, brasileira, união 
estável, Matrícula 789-7, CPF Nº 854.667.789-15, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, 
passando para a referência F ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 501

PORTARIA 455/2022
Publicação Nº 4281464

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 

                             
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 

CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
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PORTARIA Nº 455/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         ROSICLER CENCI, brasileira, casada, Matrícula 
396-4, CPF Nº 854.351.559-91, nomeada no Cargo de Provimento Efetivo 
de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, passando para a 
referência G ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 456/2022
Publicação Nº 4281465

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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PORTARIA Nº 456/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         ROSICLER CENCI, brasileira, casada, Matrícula 
94-73/0087, CPF Nº 854.351.559-91, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível 2, passando para a 
referência J ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 457/2022
Publicação Nº 4281466

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE: 49 3675-3200 
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PORTARIA Nº 457/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         SANDRA MARTINS BEDATTY, brasileira, 
divorciada, Matrícula 93-66/0033, CPF Nº 908.027.309-06, nomeada no 
Cargo de Provimento Efetivo de PROFESSORA DE SÉRIES INICIAIS, Nível 1, 
passando para a referência F ao nível de enquadramento nas classes, 
sobre o vencimento básico, com efeitos legais e financeiros 
retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 458/2022
Publicação Nº 4281467

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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PORTARIA Nº 458/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         SILVANE FASSINA FURLAN, brasileira, solteira, 
Matrícula 876-1, CPF Nº 016.896.559-33, nomeada no Cargo em Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, Nível 2, passando para a 
referência D ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 459/2022
Publicação Nº 4281468

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
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PORTARIA Nº 459/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         SOLANGE DO CARMO HOPPE, brasileira, casada, 
Matrícula 736-6, CPF Nº 022.887.169-75, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, Nível 2, passando para a 
referência E ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento 
básico, com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de 
outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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PORTARIA 460/2022
Publicação Nº 4281469

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
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PORTARIA Nº 460/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         SOLANGE DO CARMO HOPPE, brasileira, casada, 
Matrícula 495-2, CPF Nº 022.887.169-75, nomeada no Cargo de Provimento 
Efetivo de PROFESSORA, Nível 2, passando para a referência G ao nível 
de enquadramento nas classes, sobre o vencimento básico, com efeitos 
legais e financeiros retroativos a partir de 01 de outubro de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 507

PORTARIA 461/2022
Publicação Nº 4281470
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PORTARIA Nº 461/2022 
 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, usando da competência que 
lhe confere o Inciso IX, do Art. 64, da Lei 
Orgânica Municipal; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO: nos termos do Art. 16, 
Inciso III, e Artigos 27 à 29, ambos da Lei 
Nº 214/1999, a: 

 
 
 
                         VERONÍ TEREZINHA DORIGON FAITA, brasileira, 
casada, Matrícula 499-5, CPF Nº 981.387.409-06, nomeada no Cargo de 
Provimento Efetivo de PROFESSORA, Nível 2, passando para a referência 
I ao nível de enquadramento nas classes, sobre o vencimento básico, 
com efeitos legais e financeiros retroativos a partir de 01 de outubro 
de 2022. 
 

 
Riqueza-SC, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

 
 
Renaldo Mueller 
Prefeito de Riqueza 
 
Registro informatizado nesta data 
Riqueza, 28 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICÍPIOS EM 

_____/_____/______ 

CFE.  LEI MUNICIPAL 0826/2020 

 
___________________________ 

Édina Faller 
Mat N º 1508-3 

Advogada 
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Salete

Prefeitura

LICITAÇÃO 77
Publicação Nº 4279258

MUNICIPIO DE SALETE
PUBLICAÇÃO: LICITAÇÃO Nº 077/2022 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente para execução dos serviços necessários à realização das obras de pavi-
mentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária, das Ruas Vereador Uclidio Crema – trecho II, Barra Grande e Mathias Loch, Bairro 
São Cristóvão, conforme Contrato nº 0555263-37 – programa: FINISA – apoio financeiro para despesas de capital – Infraestrutura - Gestor: 
Caixa Econômica Federal e Município de Salete, projeto completo em anexo. Entrega dos envelopes da documentação: Na Prefeitura de Sa-
lete, até as 09h00min, do dia 17/11/2022. Abertura dos Envelopes das propostas: Na Prefeitura de Salete, às 09h30min, do dia 17/11/2022. 
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, Imprensa Oficial do Município, na Divisão de Compras, 
de segunda a sexta-feira no horário normal de expediente ou pelo telefone (047) 3563-0266. Sendo ainda que o edital poderá ser retirado 
no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@salete.sc.gov.br.

Salete, 31 de outubro de 2022.
Solange Aparecida Bitencourt Schlichting
Prefeita de Salete

http://www.salete.sc.gov.br
mailto:licitacoes@salete.sc.gov.br
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Sangão

Prefeitura

EDITAL N°. 004/2022/CMDCA
Publicação Nº 4280986

EDITAL N°. 004/2022/CMDCA
ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SANGÃO, ESTADO DE 
SANTA CATARINA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sangão/SC, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 132 e 139 da Lei Federal N°. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda n. 170/2014 e na Lei Municipal 
Nº 893/2019 e suas alterações, abre as inscrições para a escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar do Município de 
Sangão/SC, e dá outras providências.

1. DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO.

1.1 Ficam abertas 01 (uma) vaga titular e 05 (cinco) vagas para a função pública de membro do Conselho Tutelar do Município de Sangão/
SC, para cumprimento de mandato de 04 (quatro) anos, porém, excepcionalmente, em razão da vacância dos cargos de, o presente man-
dato perdurará no período de 12 (doze) de dezembro de 2022 a 10 (dez) de janeiro de 2024, em conformidade com o art. 139, § 2º, da Lei 
Federal N°. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

1.2 O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar do Município de Sangão/SC, constituirá serviço público relevante e esta-
belecerá presunção de idoneidade moral, não gerando vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal.

1.3. Os candidatos que obtiverem maior número de votos, e aprovados na prova de conhecimentos em conformidade com o disposto neste 
edital, integrarão o corpo do Conselho Tutelar.

1.4. A vaga, o vencimento mensal e a carga horária são apresentados na tabela a seguir:

Cargo Vagas Carga Horária Vencimentos

Conselheiro Tutelar (Titular) 01 30 h R$ 1.914,43

Conselheiro Tutelar Suplente 05 30 h R$ 1.914,43

0.5. O horário de expediente do membro do Conselho Tutelar é das 9h às 12h e das 13h às 16h, sem prejuízo do atendimento ininterrupto 
à população.

0.6. Todos os membros do Conselho Tutelar deverão ser submetidos à carga horária semanal de 30 (trinta) horas de atividades, com escalas 
de sobreaviso, inclusive nos finais de semana e feriados.

0.7. A jornada extraordinária do membro do Conselho Tutelar, em sobreaviso, deverá ser remunerada ou compensada, conforme dispõe a 
Lei Municipal Nº 893/2019, e suas alterações, ou a que a suceder.

0.8. As especificações relacionadas ao vencimento, aos direitos sociais e aos deveres do cargo de membro do Conselho Tutelar serão apli-
cadas de acordo com a Lei Federal N° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Lei Municipal Nº 893/2019 e suas alterações, 
ou a que a suceder.

0.9. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Sangão/SC ocorrerá em consonância com o disposto no art. 139, §1º, da 
Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal Nº 893/2019.

0.10. Os Conselheiros Tutelares Suplentes somente serão remunerados em caso de efetiva prestação do serviço, em substituição ao Con-
selheiro Tutelar titular da vaga.

2. DOS REQUISITOS A CANDIDATURA E DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 Somente poderão concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar, os candidatos que preencherem os requisitos para candidatura 
fixados na Lei Federal N°. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei Municipal Nº 893/2019, a saber:

I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III - residência no Município;
IV - experiência mínima de 02 (dois) anos na defesa dos direitos da criança e do adolescente ou curso de especialização em matéria de 
infância e juventude com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
V - conclusão do Ensino Médio;
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VI - comprovação de conhecimento sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e 
Adolescentes e sobre informática básica, por meio de prova de caráter classificatório e eliminatório, a ser formulada e aplicada pelo Con-
selho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente local, tendo por objetivo informar o eleitor sobre o nível mínimo de conhecimentos 
teóricos específicos dos candidatos;
VII - não ter sido anteriormente suspenso ou destituído do cargo de membro do Conselho Tutelar em mandato anterior, por decisão admi-
nistrativa ou judicial;
VIII - não incidir nas hipóteses do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar Federal Nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade);
IX - não ser membro, no momento da publicação do edital, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
X - Não possuir os impedimentos previstos no art. 140 e parágrafo único da Lei Federal N° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente).

2.2 Deverão ser apresentados, por ocasião da inscrição, os seguintes documentos:

I - Cópia do CPF e RG;
II - Comprovante de residência;
III - Certificado de quitação eleitoral;
IV - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual;
V - Certidão negativa da Justiça Eleitoral; VI - Certidão negativa da Justiça Federal; VII - Certidão da Justiça Militar da União;
VIII - Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

1.3 A documentação acima descrita deverá ser apresentada no ato da inscrição do candidato, sob pena de indeferimento da candidatura.

1.4 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar seguirá as etapas de inscrição para registro das candidaturas e aplicação de 
prova de conhecimentos específicos de caráter eliminatório.

1.5. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após deliberação sobre os recursos interpostos, publicará a lista dos 
candidatos aptos a participar da prova preambular no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2022.

1.6. No dia 27(vinte e sete) de novembro de 2022, das 9h às 12h, será realizada a prova de conhecimentos sobre o Direito da Criança e 
do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, para a qual o candidato 
deve obter a nota mínima 6,0 (seis).

1.7 A prova de conhecimento será realizada no Centro de Educação Municipal João Manoel de Souza (Campo do Sangão), localizada na Rua 
Manoel João de Souza, s/nº Campo do Sangão, Sangão/SC.

1.8 A divulgação das notas ocorrerá até o dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2022, sendo possível a interposição de recurso pelos can-
didatos no período de 30 (trinta) de novembro de 2022.

1.9 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá publicar deci-
são até o dia 01 (um) de dezembro de 2022.

3. DOS IMPEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA

3.1. O membro do Conselho Tutelar eleito no processo de escolha anterior, que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a 
um mandato e meio, não poderá participar do presente processo.

4. DOS IMPEDIMENTOS PARA EXERCER O MANDATO

3.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, companheiro e companheira, ascendentes e descendentes, sogro e sogra 
e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, seja o parentesco natural, civil 
inclusive quando decorrente de união estável ou de relacionamento homoafetivo.

3.2. Estende-se o impedimento ao membro do Conselho Tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público 
com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma Comarca.

5. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições ficarão abertas do dia 28 (vinte e oito) de outubro a 08 (oito) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), em horário 
de atendimento ao público, das 09h às 12h e 13h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Social de Sangão/SC, situada na Rua José 
Manoel Serafim, S/N°, Centro, Sangão, Santa Catarina.

4.2. Nenhuma inscrição será admitida fora do período determinado neste Edital.

4.3. As candidaturas serão registradas individualmente e numeradas de acordo com a ordem de inscrição.

4.4. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, ficha de inscrição para registro da candidatura, além dos documentos previstos 
no item 2.2 deste edital.

4.5. Na hipótese de inscrição por procuração, deverão ser apresentados, além dos documentos do candidato, o instrumento de procuração 
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específica e fotocópia de documento de identidade do procurador.

4.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e na Lei 
Municipal N° 893/2019 e suas alterações, bem como das decisões que possam ser tomadas pela Comissão Especial Eleitoral e pelo CMDCA 
em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.

4.7. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de Inscrição e a apresentação da documentação exigida 
no item 2.2 deste edital.

4.8. A inscrição será gratuita.

4.9. É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal o correto preenchimento do requerimento de inscrição e 
a entrega da documentação exigida.

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS

5.1. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato ou de seu procurador.

5.2. O uso de documentos ou informações falsas, declaradas na ficha de inscrição, acarretará a nulidade da inscrição a qualquer tempo, 
bem como anulará todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de responsabilização dos envolvidos.

5.3. A Comissão Especial Eleitoral tem o direito de excluir do processo de escolha o candidato que não preencher o respectivo documento 
de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos.

5.4. A Comissão Especial Eleitoral tem o direito de, em decisão fundamentada, indeferir as inscrições de candidatos que não cumpram os 
requisitos mínimos estabelecidos neste Edital, na Lei Municipal Nº 893/2019 e suas alterações e na Lei Federal N° 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

5.5. A relação de inscrições deferidas será publicada no dia 09 (nove) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), nos locais oficiais de 
publicação do Município.

5.6. O candidato cuja inscrição for indeferida poderá interpor recurso, de forma escrita e fundamentada, no período de 10 (dez) de novem-
bro de 2022 (dois mil e vinte e dois), em horário de atendimento ao público, das 09h às 12hs e 13h às 17:00h, na Secretaria de Desen-
volvimento Social de Sangão/SC, situada na Rua José Manoel Serafim, S/N°, Centro, Sangão, Santa Catarina, não se admitindo o envio de 
recurso por meio digital (e-mail, WhatsApp ou afins.).

5.7. A Comissão Especial Eleitoral deverá deliberar e apresentar o resultado dos recursos até o dia 11 (onze) de novembro de 2022 ( dois 
mil e vinte e dois).

5.8. Da decisão de indeferimento da Comissão Especial Eleitoral o candidato poderá interpor novo recurso, de forma escrita e fundamenta-
da, dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de 11 (onze) a 14 (quatorze) de novembro de 2022 
(dois mil e vinte e dois) em horário de atendimento ao público, das 09h às 12h e 13h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Social de 
Sangão/SC, situada na Rua José Manoel Serafim, S/N°, Centro, Sangão, Santa Catarina, não admitindo o envio de recurso por meio digital 
(e-mail, WhatsApp ou afins.).

5.9. A divulgação do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
bem como da lista de todos os candidatos cujas inscrições foram deferidas deverá ocorrer até dia 16 (dezesseis) de novembro de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), nos locais oficiais de publicação do Município.

5.10. Publicada a relação de inscrições deferidas, qualquer pessoa poderá impugnar a candidatura, mediante prova da alegação, no período 
de 17 (dezessete) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), em horário de atendimento ao público, das 09h às 12h e 13h às 17h, na 
Secretaria de Desenvolvimento Social de Sangão/SC, situada na Rua José Manoel Serafim, S/N°, Centro, Sangão, Santa Catarina, não se 
admitindo o envio de impugnações por meio digital (e-mail, WhatsApp ou afins.), vedado, ainda o anonimato.

5.11. A publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e avaliados pela Comissão Especial Eleitoral deverá se dar até dia 18 
(dezoito) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

5.12. Os candidatos impugnados poderão interpor recurso junto a Comissão Especial Eleitoral no período do dia 21 (vinte e um) de novem-
bro de 2022 (dois mil e vinte e dois), na qual deverá analisar e publicar a decisão até o dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2022 (dois 
mil e vinte e dois).

5.13. No caso de manutenção da impugnação pela Comissão Especial Eleitoral, o candidato poderá interpor recurso dirigido ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no período de 23 (vinte e três) de novembro a 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022 
(dois mil e vinte e dois).

5.14. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após deliberação sobre os recursos interpostos, comunicará a decisão 
a Comissão Especial Eleitoral, e publicará no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2022 (dois mil e vinte dois), a lista final dos candidatos 
aptos a serem votados.
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7. DA PROPAGANDA ELEITORAL

6.1. Toda propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, imputando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus simpa-
tizantes.

6.2. A propaganda eleitoral somente poderá ser feita com santinhos constando apenas número, nome e foto do candidato e curriculum 
vitae.

6.3. A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após a publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da 
Criança e do Adolescente, da relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados.

6.4. É permitida a participação em debates e entrevistas, garantindo-se a igualdade de condições a todos os candidatos.

6.5. Aplicam-se, no que couber, as regras relativas à campanha eleitoral previstas na Lei Federal N° 9.504/1997 e alterações posteriores, 
inclusive quanto aos crimes eleitorais, observadas ainda as seguintes vedações:

I. abuso do poder econômico na propaganda feita através dos veículos de comunicação social, com previsão legal no art. 14, § 9°, da Cons-
tituição Federal; na Lei Complementar Federal N°. 64/1990 (Lei de Inexigibilidade); e art. 237 do Código Eleitoral, ou as que as suceder;

II. doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;
III. propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público, exceto nos espaços privados 
mediante autorização por parte do proprietário, locatário ou detentor de concessão de moradia;
IV. a participação de candidatos, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, de inaugurações de obras públicas;
V. a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral;
VI. a vinculação religiosa das candidaturas e a utilização da estrutura das Igrejas ou Cultos para campanha eleitoral;
VII. favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e ser-
viços da Administração Pública Municipal;
VIII. confecção de camisetas e nenhum outro tipo de divulgação em vestuário;
IX. propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors ou carro de som;
X. propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa:
XI. considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique 
a higiene e a estética urbana;
XII. considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;
XIII. considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar, a 
criação de expectativas na população que, sabidamente, não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra 
que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de auferir, com isso, vantagem à determinada candidatura.

6.6. No dia da eleição, é vedado aos candidatos:

I. Utilização de espaço na mídia;
II. Transporte aos eleitores;
III. Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata;
IV. Distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do 
eleitor;

V. Propaganda num raio de 100 (cem) metros do local da votação e nas dependências deste;
VI. Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive "boca de urna".

6.7. Compete à Comissão Especial Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, 
determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura.

6.8. Os recursos interpostos contra decisões da Comissão Especial Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação, serão 
analisados e julgados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 48 horas.

6.9. O candidato envolvido e o denunciante, bem como o Ministério Público, serão notificados das decisões da Comissão Especial Eleitoral 
e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

6.10. É vedado aos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federais, estaduais ou Municipais, realizar qualquer tipo de propa-
ganda que possa caracterizar como de natureza eleitoral, ressalvada a divulgação do pleito, sem a individualização dos candidatos.

6.11. É vedado, aos atuais membros do Conselho Tutelar e servidores públicos candidatos, utilizarem-se de bens móveis e equipamentos do 
Poder Público, a benefício próprio ou de terceiros, na campanha para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como fazer campa-
nha em horário de serviço, sob pena de indeferimento de inscrição do candidato e nulidade de todos os atos dela decorrentes.

8. DA ELEIÇÃO

8.1 Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos em sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores aptos 
no cadastro da Justiça Eleitoral no Município, em eleição presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
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Adolescente e fiscalizada pelo representante do Ministério Público.

7.2. A eleição será realizada no dia 11 (onze) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), das 09h às 12h, na Camara de Vereadores de 
Sangão/SC, situada na SC-443, 1536 - Centro, Sangão - SC, 88717-000.

7.3. Nos locais de votação, deverá ser afixada lista dos candidatos habilitados, com os seus respectivos números.

7.4. Poderão votar os cidadãos inscritos como eleitores do Município no prazo de até 3 (três) meses antes do pleito eleitoral, cujo nome 
conste do caderno de eleitores fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral.

7.5. Não se admitirá a inclusão manual de nomes ao caderno de eleitores, nem o voto de eleitores cujo nome não esteja ali indicado.

7.6. O voto é sigiloso e o eleitor votará em cabina indevassável.

7.7. O eleitor deverá apresentar à Mesa Receptora de Votos a carteira de identidade ou outro documento equivalente a esta, com foto.

7.8. Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa poderá interrogá-lo sobre os dados constantes na carteira da 
identidade, confrontando a assinatura da identidade com a feita na sua presença, e mencionando na ata a dúvida suscitada.

7.9. A impugnação da identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor, 
será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de este ser admitido a votar.

7.10. O eleitor votará uma única vez, em um único candidato, na Mesa Receptora de Votos na seção instalada.

7.11. A votação se dará em urna eletrônica, cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, com a indicação do respectivo número 
do candidato.

7.12. Caso não seja possível contar com a cessão das urnas eletrônicas, a votação se dará por meio de cédulas eleitorais impressas e padro-
nizadas, aprovadas previamente pela Comissão Especial Eleitoral, constando, em sua parte frontal, espaço para o preenchimento do número 
do candidato, sem se admitir a indicação do nome dos candidatos.

7.13. Constituem a Mesa Receptora de Votos: um Presidente, um Mesário e um Secretário, indicados pela Comissão Especial Eleitoral.

7.14. O Mesário substituirá o Presidente, de modo que haja sempre quem responda, pessoalmente, pela ordem e regularidade do processo 
eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição.

7.15. O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando a impossibilidade 
de comparecimento ao Mesário e ao Secretário, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, 
se a impossibilidade se der dentro desse prazo ou no curso da eleição.

7.16. Na falta do Presidente, assumirá a Presidência o Mesário e na sua falta ou impedimento, o Secretário ou um dos suplentes indicados 
pela Comissão Especial Eleitoral.

7.17. A assinatura dos eleitores será colhida nas folhas de votação da seção eleitoral, a qual, conjuntamente com o relatório final da eleição 
e outros materiais, serão entregues à Comissão Especial Eleitoral.

7.18. Não podem ser nomeados Presidente, Mesário ou Secretário:

I. Os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II. O cônjuge ou o companheiro do candidato;
III. As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito.

9. DA APURAÇÃO

8.1. A apuração dar-se-á na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou em local definido pela Comissão Es-
pecial Eleitoral, imediatamente após o encerramento do pleito eleitoral, contando preferencialmente com a presença do representante do 
Ministério Público e obrigatoriamente da Comissão Especial Eleitoral.

8.2. Após a apuração dos votos, poderão os fiscais, assim como os candidatos, apresentar impugnação, que será decidida pela Comissão 
Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. Após o término das votações, o Presidente, o Mesário e o Secretário da seção elaborarão a Ata da votação.

8.4. Concluída a contagem dos votos, a Mesa Receptora deverá fechar relatório dos votos referentes à votação.

8.5. Os candidatos mais votados integrarão o quadro do Conselho Tutelar, nos termos das vagas ofertadas.

8.6. No caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato com melhor nota na prova de avaliação; persistindo o empate, será 
considerado eleito o candidato com maior idade.
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10. DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS

9.1. Concluído os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral lavrar-se-á a Ata respectiva que será encaminhada ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o resultado do Pleito.

9.2. Havendo empate na votação, será considerado como critério de desempate primeiramente com melhor nota na prova de avaliação, 
após o candidato com maior idade e se persistir o empate será considerado o candidato que comprovar documentalmente maior experiên-
cia, em trabalhos com crianças e adolescentes.

9.3. Com o resultado do Pleito o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) providenciará a classificação dos 
candidatos, homologando a eleição, através de edital, com a devida publicidade.

9.4. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro (a) e genro ou nora, irmãos, cunha-
dos, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

9.5. Os candidatos eleitos deverão participar de uma capacitação promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, sob pena de não poderem assumir a função de membro do Conselho Tutelar.

11. DO CALENDÁRIO
11.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar:

Data Etapa

28/10/2022 Publicação do Edital

28/10/2022 Divulgação dos locais e votação

28/10/2022 a
08/11/2022 Prazo para registro das candidaturas

09/11/2022 Divulgação da análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE.

10/11/2022 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato inabilitado

11/11/2022 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos
11/11/2022 a
14/11/2022 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de recurso junto ao CMDCA.

16/11/2022 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos, bem como, de edital informando o nome 
de todos os candidatos cuja inscrição foi deferida.

17/11/2022 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela população geral.
18/11/2022 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e avaliados pela CEE

21/11/2022 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de recurso junto a CEE. (Impugnação pela População)

22/11/2022 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos. (Impugnação pela População)
23/11/2022 a
24/11/2022 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de recurso junto ao CMDCA. (Impugnação pela População)

25/11/2022 Análise do recurso junto ao junto ao CMDCA e a publicação da lista definitiva dos candidatos aptos a participar da prova.
27/11/2022 Aplicação da Prova
29/11/2022 Divulgação dos resultados da prova
30/11/2022 Prazo para impugnação dos resultados da prova de conhecimento

01/12/2022 Publicação do resultado da prova pelo CMDCA e
divulgação dos candidatos aptos a concorrer a eleição

11/12/2022 Eleição

11/12/2022 Publicação da apuração

11.2. Fica facultada à Comissão Especial Eleitoral e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promover alterações do 
calendário proposto neste Edital, que deverá ser amplamente divulgado e sem prejuízo ao processo.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1. As atribuições do cargo de membro do Conselho Tutelar são as constantes na Lei Federal N° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e na Lei Municipal Nº 893/2019 e suas alterações, sem prejuízo das demais leis afetas.

11.2. O ato da inscrição do candidato implicará a aceitação tácita das normas contidas neste Edital.

11.3. A aprovação e a classificação final geram para o candidato eleito na suplência apenas a expectativa de direito ao exercício da função.

11.4. As datas e os locais para realização de eventos relativos ao presente processo eleitoral, com exceção da data da eleição e da posse 
dos eleitos, poderão sofrer alterações em casos especiais, devendo ser publicado como retificação a este Edital.
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11.5. Os casos omissos, e no âmbito de sua competência, serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

11.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, desde a inscrição até a publicação do resultado, junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

11.7. É responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, comunicados e demais publicações referentes a este processo eleitoral.

11.8. O membro do Conselho Tutelar eleito perderá o mandato caso venha a residir em outro Município.

11.9. O Ministério Público deverá ser cientificado do presente Edital e das demais deliberações da Comissão Especial Eleitoral e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Promotor de Justiça com atribuição na Infância e Juventude.

11.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaruna/SC para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Edital, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sangão/SC, 24 de outubro de 2022.
LEANDRO SILVANO PEREIRA
Presidente do CMDCA de Sangão/SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2022 - PMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - PMS
Publicação Nº 4280861

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 33D859FBD7EDC22D394550C3FB0AF4569B3A5AEC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 097/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO
Contratada...: RAFAELA DAL PAZ SCREMIN
Valor ............ : 270,00 (duzentos e setenta reais)
Vigência ....... : Início: 26/10/2022 Término: 30/11/2022
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 30/2021
Recursos ..... : Dotação: 2.022.3.3.90.39.00.00.00.00 (176)
Objeto .......... : O PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM POR FINALIDADE REGISTRAR PREÇOS NO INTUITO DE SELECIONAR A PROPOSTA 
MAIS VANTAJOSA PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES 
E GATOS, PARA MELHORIA NO CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE SANGÃO, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
Sangão, 26 de Outubro de 2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074 -2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO 025-2022-PMS
Publicação Nº 4280965

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6702F92A4493E0BF6966F824CC0F0CE0CFE8793A

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 1-074/2022 - Contrato Nº: 074/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO
Contratada...: EDSON PITES DE LIZ
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 31/10/2022 Término: 31/12/2022
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 35/2022
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : O objeto da presente Dispensa de Licitação é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia elétrica, 
elaboração de projeto de eficiência energética de iluminação pública a fim reduzir o consumo, melhorar a qualidade da iluminação pública e gerar econo-
mia financeira ao município de Sangão/SC.
Sangão, 28 de Outubro de 2022
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Santa Rosa do Sul

Prefeitura

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 096/2022-PR
Publicação Nº 4281215

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO SUL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
ADENDO

O Edital de Pregão Presencial n° 096/2022 que tem por objeto a a contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de mecânica para 
manutenção preventiva, corretiva, retífica de motores, serviço de torno, freza peças, fornecimento de peças e acessórios para caminhões, 
ônibus e micrônibus e serviço de vidraçaria, serviço de troca de assoalhos de ônibus e micro ônibus, serviço de lanternagem, funilaria, 
pintura, serviços de capotaria nos ônibus e microônibus da Administração Municipal de Santa Rosa do Sul, EM CONFORMIDADE COM A LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul/SC, suprimi do edital no item 5. 
as letras l), n) e r).
As demais cláusulas e condições do Edital supra citado, para participação e credenciamento, se mantém as mesmas, inclusive seus prazos 
de entrega de envelopes, abertura e julgamentos dos mesmos e por fim o sorteio dos credenciados
Esse adendo está publicado no Diário Oficial dos Município/DOM-SC.

Santa Rosa do Sul/SC, 26 de Outubro de 2022.
Almides Roberg Silva da Rosa
Prefeito Municipal

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO E TERMO DE DECISÃO LICITAÇÃO Nº 055/2022 TP
Publicação Nº 4281246

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2022
RECORRENTE: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA;

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma da cobertura do Posto de Saúde Central, em Santa Rosa do Sul/
SC, conforme localização, condições e quantitativos constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro 
e projeto básico.

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pelo representante legal da pessoa jurídica PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA em face 
da sua inabilitação no referido processo licitatório, pugnando por: a) seja reconhecido na integralidade seu requerimento e que seja refor-
mada a decisão da Comissão de Licitações para que a ora recorrente seja habilitada no presente certame.
Os autos foram remetidos a assessoria jurídica do Município que o instruíram com parecer.
Parecer jurídico encartados aos autos.
Eis o sucinto relatório. Passo à análise dos fatos.
Em suas razões recursais a recorrente sustenta que seja reconhecida a comprovação de atestado de capacidade técnica apresentado em 
processo licitatório diverso para fins de habilitação no presente certame, pugnando pela reforma da decisão da Comissão de Licitação.
No caso do referido processo licitatório foi solicitado como um dos documentos para comprovação de qualificação técnica, o Comprovante 
de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), valido na data de abertura do presente 
certame licitatório, o qual a Recorrente deixou de apresentar. Vale salientar que documentos de capacitação técnica são totalmente condi-
zentes com o objeto do presente certame.
A empresa PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA deixou de apresentar o documento junto aos seus documentos de habilitação conforme es-
tabelecido no edital, o que a própria recorrente reconhece.
A recorrente faz a sugestão de que a Administração Municipal aproveite documentação já apresentada em processo licitatório diverso, o 
que entendemos não possa ocorrer, sob pena de incorrermos em afronta a isonomia e, principalmente, as próprias regras previamente 
estabelecidas pela administração pública no referido edital.
No caso de obras e serviços de engenharia há determinada importância na documentação de capacidade técnica e o estabelecido no edi-
tal deve ser respeitado, sendo assim, pela impossibilidade de relativizar a regra editalícia, com todo o exposto e convalidando as razões 
entabuladas no parecer jurídico encartado aos autos as quais utilizo como fundamento julgamos IMPROCEDENTE o recurso apresentado 
pela empresa PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo a sua inabilitação, fazendo subir o presente recurso ao Prefeito Municipal para 
proferir decisão, conforme Art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93 (parte final).

Santa Rosa do Sul, 27 de Outubro de 2022.
Edson de Oliveira Borba
Presidente da CPL
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Mônica Farias da Silva
Membro da CPL

Andreza Melo de Freitas
Membro da CPL

TERMO DE DECISÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2022
RECORRENTE: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA;

No julgamento das habilitação das empresas no Processo Licitatório nº 055/2022 – Tomada de Preços, que tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada para execução de reforma da cobertura do Posto de Saúde Central, em Santa Rosa do Sul/SC, conforme localização, 
condições e quantitativos constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto básico, realizado 
em 28 de Junho de 2022 pela Comissão Permanente de Licitação, restou inabilitada no certame, as licitantes PREMOLDER CONSTRUÇÕES 
LTDA e MDS SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, porem a empresa PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA não concordando com a decisão 
tomada pela Comissão, apresentou recurso.
Lido e analisado o processo considerando as razões da recorrente, o parecer jurídico e o julgamento do recurso pela Comissão Permanente 
de Licitação, DECIDO POR MANTER A DECISÃO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA NO REFERIDO PRO-
CESSO LICITATÓRIO.

Ao Senhor Presidente e membros da CPL segue a decisão para adoção das medidas de praxe ao certame.

É a decisão.

Santa Rosa do Sul, 27 de Outubro de 2022.
Almides Roberg Silva da Rosa
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LIC. 089/2022 - TOMADA DE PREÇOS
Publicação Nº 4280944

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 089/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/2022
O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL TORNA PÚBLICO A TODOS OS INTERESSADOS, QUE A LICITAÇÃO SUPRA, DESTINADA À " Con-
tratação de empresa especializada para construção de quadra de esportes no município de Santa Rosa do Sul/SC", FOI HOMOLOGADA E 
ADJUDICADA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA, O OBJETO À EMPRESA: - PREMOLDER CONSTRUÇÕES 
LTDA, NO VALOR DE R$ 369.999,60 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). ASSINATU-
RA: 26/10/2022. VIGÊNCIA: 23/02/2023.

SANTA ROSA DO SUL - SC, 26/10/2022.
ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LIC. 090/2022 - TOMADA DE PREÇOS
Publicação Nº 4280881

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 090/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2022
O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL TORNA PÚBLICO A TODOS OS INTERESSADOS, QUE A LICITAÇÃO SUPRA, DESTINADA À " Con-
tratação de empresa especializada para implantação de melhorias sanitárias domiciliares – MSD, de acordo com o convênio n. 900/2017, 
firmado entre o município de Santa Rosa do Sul e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA", FOI HOMOLOGADA E ADJUDICADA PELO SR. 
PREFEITO MUNICIPAL, ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA, O OBJETO À EMPRESA: - PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA, NO VALOR DE R$ 
618.633,08 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e três reais e oito centavos). ASSINATURA: 26/10/2022. VIGÊNCIA: 26/10/2023.

SANTA ROSA DO SUL - SC, 26/10/2022.
ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
PREFEITO
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022 - SAMAE
Publicação Nº 4281087

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2022. Origem: Processo Administrativo n. 005/2022, Pregão Presencial n. 005/2022 Contratante: 
SAMAE de Santa Rosa do Sul/SC. Contratada: LOGPRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA. Objeto: A presente ATA tem 
por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para REGISTRAR PREÇO para fornecimento de materiais para manutenção da rede do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE, para o período de 12 meses. Valor: Empresa vencedora do certame para os itens 50, 55, 56, 
60, 62, 65, com valor total estimado emR$ 48.373,80 (quarenta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Vigência: 
01/09/2022 até 01/09/2023.

Santa Rosa do Sul, 01 de Setembro de 2022.
ANSELMO DE SOUZA BITENCOURT
Diretor do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2022
Publicação Nº 4280890

Contrato Nº : 40/2022
Aditivo Nº : 153/2022
Tipo Aditivo : Prazo
Contratante : MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL
Contratada : JOAO GABRIEL RABELO DE MORAES COMERCIAL
Licitação : Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 21/2022
Objeto : A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UM VESTIARIO PARA UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE NOVO HORIZONTE, EM SANTA 
ROSA DO SUL/SC, CONFORME LOCALIZAÇÃO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA OR-
ÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO BÁSICO.
Vigência : Início: 17/10/2022 Término: 15/04/2023
Assinatura : 14/10/2022
Valor R$ : 0,00 (Zero )

Dotação : 248 - 04.002.1015.3449051980000000000.03000000
Dotação : 249 - 04.002.1015.3449051980000000000.01790000
GESTOR: ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2022
Publicação Nº 4280893

Contrato Nº : 79/2022
Aditivo Nº : 154/2022
Tipo Aditivo : Prazo
Contratante : MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL
Contratada : MANENTI EMPREITEIRA TERRAPLANAGEM LTDA
Licitação : Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 53/2022
Objeto : A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA ESTRADA GERAL VILA BITENCOURT, NA COMUNIDADE DE VILA 
BITENCOURT EM SANTA ROSA DO SUL/SC, CONFORME LOCALIZAÇÃO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DES-
CRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO BÁSICO.
Vigência : Início: 24/10/2022 Término: 24/04/2023
Assinatura : 21/10/2022
Valor R$ : 0,00 (Zero )

Dotação : 139 - 06.001.1008.3449051980000000000.01640000
Dotação : 229 - 06.001.1008.3449051980000000000.03000000
GESTOR: ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2022
Publicação Nº 4280880

EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 090/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA ROSA DO SUL/SC –CNPJ 80.989.965/0001-98. CONTRATADA: PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA 
– CNPJ - 08.934.751/0001-97
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de melhorias sanitárias domiciliares – MSD, de acordo com o convênio n. 
900/2017, firmado entre o município de Santa Rosa do Sul e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.
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ASSINATURA: 26/10/2022. VIGÊNCIA: 26/10/2023.
VALOR GLOBAL: R$ 618.633,08 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e três reais e oito centavos).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2022
Publicação Nº 4280943

EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 089/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA ROSA DO SUL/SC –CNPJ 80.989.965/0001-98. CONTRATADA: PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA 
– CNPJ - 08.934.751/0001-97
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de quadra de esportes no município de Santa Rosa do Sul/SC.
ASSINATURA: 26/10/2022. VIGÊNCIA: 23/02/2023.
VALOR GLOBAL: R$ 369.999,60 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

EXTRATO DE CONTRATOS Nº 007/2022 SAMAE
Publicação Nº 4281061

Contrato Nº : 7/2022
Contratante : SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA ROSA DO SUL
Contratada : LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA
Licitação : Pregão Presencial 5/2022
Objeto : A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, 
EVOLUTIVA E CORRETIVA) DO SOFTWARE PÚBLICO GSAN, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO, INCLUINDO SU-
PORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Vigência : Início: 01/09/2022 Término: 31/08/2023
Assinatura : 01/09/2022
Valor R$ : 48.373,80 (Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos )

Dotação : 216 - 10.001.6001.3339039050000000000.02060000

Dotação : 216 - 10.001.6001.3339040010000000000.02060000

GESTOR: ANSELMO DE SOUZA BITENCOURT



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 520

Santa Terezinha do Progresso

Prefeitura

EXTRATO PP 79/2022
Publicação Nº 4281083

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D781743FA58595AB17871D0FC0B2F356D21991D7
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
Aviso de Licitação
Processo N. º 135/2022 - Pregão Presencial nº 79/2022

O Município de Santa Terezinha do Progresso – SC, torna público aos interessados que se encontra aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
79/2022 – decorrente do PROCESSO 135/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL COMPLETO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC.
Disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo, res-
pectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 08:H00MIN 
DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, no Setor de Licitações deste Município, sito a Avenida Tancredo Neves, 337, Centro do município de 
Santa Terezinha do Progresso - SC. A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08:H15MIN DO DIA 17 
DE NOVEMBRO DE 2022, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Santa Terezinha do Progresso/SC. Edital com-
pleto e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 3657-0223, ou diretamente no Setor Ad-
ministrativo sito AV. Tancredo Neves n° 337, Santa Terezinha do Progresso - SC, 28 de outubro de 2022. Marcia Detofol - Prefeita Municipal.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 76/2022
Publicação Nº 4280967

TERMO RESCISÃO AO CONTRATO Nº 76/2022.
Processo Licitatório nº 126/2022 Dispensa de Licitação nº. 33/2022.
Pelo presente termo de rescisão contratual, de uma lado a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catari-
na, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Av. Tancredo Neves, 337– Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.847/0001-90, 
representada neste ato pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Sra. MARCIA DETOFOL, de agora em diante denominada DISTRATANTE, e 
a empresa ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE LINDÓIA DO SUL, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua da Paz, nº 128, Centro na cidade 
de Lindoia do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 35.684.408/0001-04, neste ato representada pelo Senhor, JOÉRCIO 
DALMORA, doravante denominada DISTRATADA, têm justo e decidido o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo de Rescisão do Contrato nº 76/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTE, 
CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 5003473-65.2022.8.24.0042, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO MOTIVO DA RESCISÃO
A rescisão do presente contrato se faz necessária pelo motivo que o paciente que estava internado veio a óbito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO
A presente rescisão tem por base o disposto na cláusula sétima do contrato 76/2022 conforme prescreve:
Assim, concretiza-se a presente rescisão do contrato nº 76/2022 a partir do dia 29 de outubro de 2022. Cessando direitos e obrigações 
contratuais de ambas as partes conforme legislação legal pertinente.
CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO Por força desta rescisão, fica autorizada o setor de contabilidade a realizar a anulação do saldo do 
empenho nº 3851, da empresa ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE LINDÓIA DO SUL, a partir do dia 29/10/2022 e as partes se declaram reciproca-
mente quitadas.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO - Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Campo 
Erê – SC.

Santa Terezinha do Progresso – SC, 28 de outubro de 2022.
MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal de Santa Terezinha do Progresso
DISTRATANTE –

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE LINDOIA DO SUL
JOÉRCIO DALMORA
DISTRATADA –

Testemunhas:
Solange Braga Everton Fernande Levinalli

 CPF: 014.201.***-**    CPF: 042.071.***-**

Visto e aprovado pela assessoria jurídica
Eder Schlosser da Silva
OAB/SC: 44.216
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São Bento do Sul

Prefeitura

DECRETO N° 1703/2022
Publicação Nº 4278818

 DECRETO Nº 1703, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de Chamamento Público nº 005/2022,

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os servidores Airton Norbal Ramos Neto, Débora Elaine Bello, Paulo Roberto Uhlig, Sérgio Paloma Pinto e Jessica 
Kellner, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Análise e Seleção de Propostas Técnicas/Planos de Trabalho do 
Edital de Chamamento Público nº 005/2022, com a finalidade de Seleção de Propostas Técnicas/Planos de Trabalho de Organizações da 
Sociedade Civil - OSC�s visando a celebração de ACORDO DE COOPERAÇÃO, tendo por objeto a promoção no Autódromo Municipal Lou-
renço Schreiner, de eventos automobilísticos, promovendo o desenvolvimento do esporte, economia, lazer e o turismo local em torno do 
automobilismo, por entidade sem fins lucrativos sediadas em São Bento do Sul - SC, sem exclusividade.

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI   PATRICK VICENTE
Assessor de Governo   Assessor de Gabinete

DECRETO N° 1704/2022
Publicação Nº 4278822

 DECRETO Nº 1704, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os servidores Marcelo Laynes Milla, Rafaela Rank, Cláudia Moreira de Souza, Jocemari Telma Teixeira e Vilson 
Renato Rank, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura e análise da documentação de habilitação e acompa-
nhamento dos trabalhos referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 034/2022 - FMD, a realizar-se às 09:00 horas, do dia 30 de novembro 
de 2022, na sala de reuniões da sede da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI   PATRICK VICENTE
Assessor de Governo   Assessor de Gabinete

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:
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DECRETO N° 1705/2022
Publicação Nº 4278831

DECRETO Nº 1705, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
ALTERA O DECRETO Nº 1.553, DE 14 DE JULHO DE 2022, QUE Nomeia os membros do Conselho Municipal de Turismo de São Bento do 
Sul- COMTUR.

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 1298, de 17 de maio de 2005, e considerando o que consta 
no Memorando nº 094/2022- DETUR,

DECRETA:
Art. 1º O inciso II, do art. 1° do Decreto nº 1.553, de 14 de julho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (…)

(…)

II - Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Titular: Andréa Maristela Bauer Tamanine
Suplente: Kariana Pereira Canedo

(...)”

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PATRICK VICENTE
Assessor de Gabinete

DECRETO N° 1706/2022
Publicação Nº 4278837

DECRETO Nº 1706, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
132.661,60 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º da Lei nº 4.320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização do Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal nº 4.486/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 132.661,60 (cento e trinta e dois mil, 
seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), para reforço no exercício financeiro de 2022 das seguintes dotações orçamentárias:

Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.004 - Defesa Civil
Funcional programática: 02.004.0006.0182.0002.4083
Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil
Elemento de Despesa: 4490520000 - Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 10.000,00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade Orçamentária: 11.003 - Turismo
Funcional programática: 11.003.0023.0695.0011.1032
Projeto: Promoção de Datas Comemorativas
Elemento de Despesa: 3390390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 12.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 09.001 - Obras e Serviços Urbanos
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Funcional programática: 09.001.0015.0451.0009.2030
Atividade: Manutenção e Melhorias em Vias Urbanas e Rurais
Elemento de Despesa: 3390390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 110.661,60

Art. 2º Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior serão anuladas parcialmente as seguintes dotações especificadas:

Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.004 - Defesa Civil
Funcional programática: 02.004.0006.0182.0002.4083
Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil
Elemento de Despesa: 3390390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 5.000,00

Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.004 - Defesa Civil
Funcional programática: 02.004.0006.0182.0002.4083
Atividade: Manutenção do Departamento de Defesa Civil
Elemento de Despesa: 3390320000 - Material de distribuição gratuita
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 5.000,00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade Orçamentária: 11.003 - Turismo
Funcional programática: 11.003.0023.0695.0011.1032
Projeto: Promoção de Datas Comemorativas
Elemento de Despesa: 4490520000 - Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 12.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 09.001 - Obras e Serviços Urbanos
Funcional programática: 09.001.0015.0451.0009.2030
Atividade: Manutenção e Melhorias em Vias Urbanas e Rurais
Elemento de Despesa: 4490300000 - Material de consumo
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 2.612,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 09.001 - Obras e Serviços Urbanos
Funcional programática: 09.001.0015.0451.0009.2030
Atividade: Manutenção e Melhorias em Vias Urbanas e Rurais
Elemento de Despesa: 3390360000 - Outros serviços terceiros - pessoa física
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 1.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 09.001 - Obras e Serviços Urbanos
Funcional programática: 09.001.0015.0451.0009.2030
Atividade: Manutenção e Melhorias em Vias Urbanas e Rurais
Elemento de Despesa: 4490510000 - Obras e instalações

Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 3.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 09.001 - Obras e Serviços Urbanos
Funcional programática: 09.001.0015.0451.0009.2030
Atividade: Manutenção e Melhorias em Vias Urbanas e Rurais
Elemento de Despesa: 4490390000 - Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 30.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 09.001 - Obras e Serviços Urbanos
Funcional programática: 09.001.0015.0451.0009.2030
Atividade: Manutenção e Melhorias em Vias Urbanas e Rurais
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Elemento de Despesa: 3390300000 - Material de consumo
Fonte de Recurso: 01000100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 74.049,60

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças

PORTARIAS N° 5666/2022 A 5672/2022
Publicação Nº 4278847

PORTARIA Nº 5666, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Concede Licença

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 228/2001,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CRISTINA APARECIDA DOMINSKI DE LIMA PEREIRA, ocupante do cargo de Assistente Social, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme Processo nº 28417/2022.

Art. 2º A licença a que se refere o artigo 1º se dará no período de 13/10/2022 a 11/12/2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 5667, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Concede Abono de Permanência

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o que consta no Processo Administrativo n° 25750/2022;
Considerando o parecer jurídico n° 610/2022 que reconheceu o direito ao abono de permanência ao servidor Amaury Carlos Schwarz,
Considerando que até a presente data não foi editado ato concedendo tal benefício ao servidor mencionado,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a partir de 18 de agosto de 2020, Abono de Permanência ao servidor AMAURY CARLOS SCHWARZ, ocupante do cargo de 
Professor Anos Finais, na Secretaria Municipal de Educação, conforme consta no Processo nº 25750/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 18 de agosto de 2020.

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 5668, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Renova Licença de Parte da Jornada de Trabalho

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 2585/2010,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora TERESINHA CARVALHO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Operações, na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, renovação da licença de parte da jornada de trabalho – 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo de 
sua remuneração.

Art. 2º A renovação a que se refere o artigo 1º dar-se-á pelo prazo de um ano, a contar de 25 de outubro de 2022, consoante Processo 
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Administrativo nº 27603/2022 (10° ano).

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 5669, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Concede Licença

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 228/2001,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora MICHELLE BAPTISTA FRAGOZO, ocupante do cargo de Professor Educação Infantil, na Secretaria Municipal de 
Educação, licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme Processo nº 27933/2022.

Art. 2º A licença a que se refere o artigo 1º se dará no período de 05/10/2022 a 03/12/2022.

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 5670, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

Prorroga Prazo para Posse

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01,

RESOLVE:
Art. 1° Prorrogar o prazo para a posse de DHYESSICA SANTOS DA COSTA, no cargo de Professor Educação Infantil, do Concurso Público nº 
009/2017, de acordo com a Lei n° 228/2001, art. 19, § 1°, conforme Processo n° 29399/2022.

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 5671, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Revoga Portaria nº 5467/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
Art. 1° REVOGAR, a partir de 22 de outubro de 2022, a Portaria nº 5467, de 21 de setembro de 2022, que concedeu licença de parte da 
jornada de trabalho à servidora pública municipal ARIANA APARECIDA BECKER, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços - Extinção, na 
Secretaria Municipal de Educação, em virtude do falecimento do filho da servidora.

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

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo
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PORTARIA Nº 5672, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
Concede Redução de Carga Horária

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 7º, da Lei Municipal nº 2966/2012,
Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 17633/2022,

RESOLVE:
Art. 1º Reduzir, a pedido, a carga horária de trabalho de PAULO ROBERTO SCHUHMACHER, ocupante do cargo de Engenheiro, na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Urbanismo, de 40 horas semanais para 38 horas e 30 minutos semanais, a partir de 1º de novembro de 2022, 
conforme Processo nº 17633/2022.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 3421, de 2 de fevereiro de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 27 de outubro de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

fundação muniCiPal de desPortos de são bento do sul

AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 36/2022 FMD
Publicação Nº 4278868

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 23B24AC1C2320C3120DBA202BF4760E4246C673D
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2022
MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através da Fundação Municipal de Desportos, torna público, para 
quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, alterada pela Lei 8.883 de 08/06/1994 e Lei 9.648 de 
27/05/1998, que receberá até as 08:30 horas do dia 29 de Novembro de 2022, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para: 
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA A REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL, SITUADO NA RUA VIGANDO KOCH, 251 BAIRRO CENTRO EM SÃO BENTO DO 
SUL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço www.saobentodosul.atende.net, e obter maiores informações e retirada do 
memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e projeto no link: https://drive.google.com/drive/folders/165o-
SARJUXs2TNeVM_6EWpTelgT4VETLJ?usp=sharing e no Departamento de compras da Fundação Municipal de Desportos, na Rua Benjamin 
Constant n° 118 Bairro Centro- São Bento do Sul-SC, no horário das 08h00min às 12h00min. E das 13:00 às 16h:00min.

São Bento do Sul, 27 de Outubro de 2022
LUCIANO WEIDNER
Diretor Presidente

samae - são bento do sul

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 434, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281718

PORTARIA/SAMAE/SBS/Nº 434, de 27 de outubro de 2022.
“REVOGA PORTARIA”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pelo Decreto nº 013, 
de 1º de janeiro de 2021, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 7.º, § 2.º 
da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE
Art. 1º – REVOGAR a Portaria nº 415, de 19 de setembro de 2022, que nomeou GABRIEL HASTREITER, no cargo efetivo de Analista de 
Saneamento I, nesta Autarquia, por não comparecimento em tempo hábil.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 31 de outubro de 2022.

OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

http://www.saobentodosul.atende.net/
https://drive.google.com/drive/folders/165oSARJUXs2TNeVM_6EWpTelgT4VETLJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/165oSARJUXs2TNeVM_6EWpTelgT4VETLJ?usp=sharing
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São Carlos

Prefeitura

EDITAL Nº 040/2022
Publicação Nº 4281377

EDITAL Nº 040/2022
ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O PLANO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA - DIRETOR DE ESCOLA.

O Prefeito Municipal Rudi Miguel Sander, no uso de suas atribuições legais e regulamentares tornam público o Edital de abertura do Pro-
cesso de Escolha de Diretores das Escolas e Centros de Educação Infantil (CEI) da Rede Pública Municipal, que se regerá pelo Decreto nº 
0121/2022 e pelas normas estabelecidas neste Edital, faz-se saber que se encontram abertas as inscrições para os interessados em apre-
sentar Plano de Gestão.
DATAS ETAPAS
28/10/2022 Publicação do Edital

01/11/2022 Início das inscrições e entrega dos documentos constatados no
Decreto nº 0121/2022

16/11/2022 Término das inscrições e entrega dos documentos constatados no
Decreto nº 0121/2022

18/11/2022 Divulgação das Inscrições Deferidas
01/12/2022 Início da entrega dos Planos de Gestão Escolar
02/12/2022 Término da entrega dos Planos de Gestão Escolar
12/12/2022 Início da análise dos Planos de Gestão Escolar pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da gestão democrática escolar.
16/12/2022 Término da análise dos Planos de Gestão Escolar pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da gestão democrática escolar.

19/12/2022 Homologação dos planos de gestão escolar
Publicação dos Planos de gestão escolar

Até 30/01/2023 Divulgação dos diretores escolares aprovados em assembléia na Rede Municipal de Ensino de São Carlos
Até 17/02/2023 Posse dos Diretores Eleitos

1 - DA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
1.1. As Instituições de Ensino no Município de São Carlos/SC, que trata este Edital, compreendem os Centros de Educação Infantil e as 
Escolas de creche ao Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São Carlos/SC.
Nº INSTITUIÇÕES DE ENSINO ENDEREÇO VAGA CARGA HORÁRIA

01 CEIM Criança Feliz e
CEIM Aquarela (Gestão Compartilhada com Escola Estadual) Rua La Salle, 273 40h

02
CEIM Mundo Encantado Extensão
CEIM Cantinho Alegre
CEIM Rabisco

Rua do Comércio, 300 (térreo UNO-
PAR), centro 40 h

03
CEIM Mundo Encantado Proinfância
CEIM Pequeno Príncipe
CEIM Mundo Encantado

Rua Presidente Castelo Branco, 57, 
centro 40h

04 EM Prof. Mário Xavier dos Santos Linha São João 40h

05 EM Padre Nicolau Gouverneur Rua Goiás, 444
Balneário de Pratas 40h

06 EM Padre Jorge Annecken Linha Bela Vista 40h

2 - DA INSCRIÇÃO
2.1. O candidato deverá conhecer os termos deste Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a função, antes 
de efetuar a inscrição.
2.2. A inscrição deverá ser realizada pelo candidato do Plano de Gestão Escolar através do formulário (anexo 1) na Secretaria Municipal de 
Educação, no período de 1°(primeiro) de novembro, até dia 16 (dezesseis) de novembro, até as 17h30min, cabendo ao candidato atender 
aos requisitos do artigo 15º do Decreto nº 121/2022.
2.3. Para o preenchimento da inscrição, o candidato precisa ter cursado a formação em Gestão Escolar ou cursar e concluir no 1º ano vi-
gente no cargo, com carga mínima de 60 (sessenta) horas.

3 - DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS
3.1. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida será divulgada a partir do dia 18 de novembro de 2022, no endereço eletrô-
nico www.saocarlos.sc.gov.br site oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos/SC.

4 - DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR
4.1. O Plano de Gestão Escolar deverá ser elaborado em conformidade com o capítulo III, artigos 12°, 13º e 14º do Decreto nº 121/2022.
4.2. Os candidatos ao cargo de Diretor das Escolas e CEIMs deverão entregar o Plano de Gestão Escolar impresso, na Secretaria Municipal 
de Educação de São Carlos/SC, situada na Avenida Santa Catarina, n. 672, Centro, nos dias 01 e 02 de dezembro 2022, das 8:00h às 11:00h 
e das 14:00h às 17:00h, sendo que, após a entrega, o candidato receberá um comprovante de entrega do documento.



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 528

4.3 Não será homologado o Plano de Gestão Escolar em desacordo com os requisitos exigidos no Decreto.
4.4 Será considerado desistente e eliminado o candidato a Diretor de Escola e CEIM que não entregar o Plano de Gestão Escolar nos termos 
deste Edital.

5 - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
5.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação será instituída via Decreto Municipal e os membros serão convocados para todos os proces-
sos que visam o andamento dos trabalhos na qual lhes forem designados.
5.2. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar deverão eleger um presidente para coordenar 
os trabalhos.
5.3. A Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar analisará os Planos de Gestão Escolar, no período de 12 a 
16 de dezembro de 2022. Após o resultado das análises, será realizada a publicação e homologação dos Planos de Gestão Escolar, no site 
da Prefeitura Municipal de São Carlos/SC, no dia 19 de dezembro de 2022.
5.4. A Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar terá por finalidade acompanhar a apresentação dos Planos 
de Gestão Escolar nas assembléias, que acontecerão nas unidades da Rede Municipal Ensino de São Carlos/SC, com datas e horários a 
serem definidos em edital especifico.
5.5. Caberá a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar analisar os Planos de Gestão Escolar de Diretor, 
conforme o capítulo VI, art. 24, parágrafo único, do Decreto Municipal n. 121/2022.

6 - DAS ASSEMBLEIAS
6.1. A equipe da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos ficará responsável pela organização das assembléias nas unidades esco-
lares, conforme o cronograma específico.
6.2. Os candidatos aos cargos de Diretores Escolares e CEIMs farão uma explanação oral do Plano de Gestão Escolar à comunidade, e, após 
a sua apresentação, será realizada pela comunidade escolar a aprovação ou não do Plano de Gestão.
6.2.1. Atendendo o art. 19, o qual contempla a escolha pública do plano de gestão, o peso/valor de cada segmento será o seguinte:
ESCOLA CEIM
Segmento Peso Segmento Peso
Profissionais da Educação 40% Profissionais da Educação 50%
Pais e/ou responsáveis 40% Pais e/ou responsáveis 50%
Alunos acima de 12 anos 20%

6.2.2. Terá direito a voto 01 (um) representante por família, no segmento pai e/ou responsáveis.
6.2.3. Em caso de ser profissional da educação e pai e/ou responsável, deverá optar por um dos segmentos.
6.2.4. O resultado será sistematizado e apresentado aos participantes logo após o término da aprovação. Será considerado desaprovado o 
Plano que não receber nenhuma aclamação.

6.3 A explanação oral sobre o Plano de Gestão Escolar terá duração máxima de 30 (trinta) minutos, sendo 20 (vinte) minutos de exposição 
e 10 (dez) minutos para questionamentos, para cada candidato.
6.4 Caso tiver um único plano de gestão e o mesmo não for aprovado em Assembleia, regerá o parágrafo único do capítulo VI, do art. 24 
do referido Decreto.
6.5 Terá direito a participação da aprovação ou não do Plano de Gestão os representantes da comunidade escolar que se enquadram no 
art. 19.
“Art. 19. O Processo de Escolha do Plano de Gestão Escolar por Consulta Pública, conforme previsto neste Decreto será realizado em 03 
(três) etapas:
I – avaliação do Plano de Gestão Escolar pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar para enquadramento 
dos elementos descritos no art. 14, bem como explanação oral do candidato. A Comissão emitirá parecer conclusivo;
II – apresentação do Plano de Gestão Escolar exclusivamente, em Assembleias para a Comunidade Escolar, conforme descrito no art. 17 
inciso III.
a) Pais/responsáveis legais de estudantes regularmente matriculados na Unidade de Ensino, bem como suas representações: Conselho 
Escolar e Associação de Pais e Professores, Profissionais da Educação em exercício na Unidade de Ensino e;

b) Estudantes regularmente matriculados na Unidade de Ensino a que se refere o plano, das turmas de Anos Finais do Ensino Fundamental 
e com 12 (doze) anos completos até a data da Consulta Pública;
III–escolha por consulta pela Comunidade Escolar.”

6.6. A assembléia será registrada por ATA e assinada pelos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
6.7. Após aprovação dos Planos de Gestão pela comunidade escolar, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, encaminhará ao Secretário 
de Educação e ao Prefeito Municipal a relação dos planos aprovados, que procederá a nomeação do Diretor de cada unidade escolar.

7 - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO DIRETOR/A ESCOLAR
7.1. De acordo com o capítulo VII, art. 32, será realizada a Avaliação de Desempenho do Diretor Escolar, a qual ocorrerá no início de cada 
ano letivo.

8 - DO RESULTADO FINAL
8.1 Até 30 de janeiro de 2023 será homologado o Resultado Final dos candidatos a Diretores escolares aprovados, conforme o item 6.7 
deste edital, de acordo com as assembléias em cada unidade de ensino e através da participação democrática da comunidade escolar, no 
endereço eletrônico http://www.saocarlos.sc.gov.br , site oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos/SC.

9 - DA POSSE

http://www.vitormeireles.sc.gov.br/
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9.1. A posse do Diretor aprovado ocorrerá até primeira quinzena de fevereiro, em local e horário a ser informado pela Secretaria Municipal 
de Educação.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Para o esclarecimento de dúvidas e informações sobre o Plano de Gestão de Diretor de Escola e CEIM, consultar o Decreto nº 
121/2022 e o presente edital.
10.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhe disser respeito, circunstância em que será mencionada em errata, adendo ou aviso a ser publicado no endereço eletrônico 
http://www.saocarlos.sc.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos/SC.
10.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Democrática Escolar.
10.4. Integram este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Formulário de Inscrição
Anexo II- Modelo do Plano de Gestão Escolar.

São Carlos, 28 de outubro de 2022.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

SADI BARON
Secretário Municipal de Educação

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PLANO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA DIRETOR/A DE ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME: __________________________________________________________________

UNIDADE DE INTERESSE: ( ) ______________________________________

REALIZOU O CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR, COM CARGA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) HORAS:
( ) SIM
( ) NÃO

POSSUI MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO:
( ) SIM
( ) NÃO

SÃO CARLOS/SC, ________ DE ________________ DE 2022.

___________________________ ____________________________
CANDIDATO COMISSÃO/SME

ANEXO II
MODELO DE PLANO DE GESTÃO ESCOLAR DE DIRETOR/A DE ESCOLA - EDITAL Nº 121/2022.

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR

I- IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
Unidade Escolar:
Endereço:
Bairro:
Número:
CEP:
Telefone:

II- DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA
O diagnóstico escolar é uma pesquisa, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento pedagógico, administrativo, física, finan-
ceira, pessoal e relacional.

III- MISSÃO E VISÃO DA ESCOLA
Escreva um texto sucinto e objetivo de acordo com o PPP (Projeto Político Pedagógico) da referida unidade escolar, que mostre com clareza 
a identidade da escola, onde qualquer leitor, seja ele professor, coordenador ou pai de aluno, entenda o que a escola quer transmitir.

IV- OBJETIVOS, METAS E AÇÕES
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O objetivo é garantir que todas as pessoas envolvidas na instituição possam acompanhar e trabalhar juntos rumo aos objetivos traçados.
As metas da gestão escolar devem definir o que a escola pretende alcançar.
A Ação Escolar é uma prática essencial para a organização da escola, viabilizando a administração de seus processos de maneira eficiente 
e direcionando suas atividades para o alcance de metas e objetivos projetados para o ano letivo.

V- AÇÕES PEDAGÓGICAS
Discorra sobre a gestão pedagógica no espaço educativo. As ações de um gestor escolar devem priorizar o planejamento pedagógico de 
toda a escola. Neste processo devem-se definir quais serão os métodos educacionais utilizados e as metas de desempenho instrutivo a 
serem atingidas.
O Gestor Escolar deve articular, acompanhar e intervir na elaboração, execução e avaliação da Proposta Pedagógica e Projeto Político Peda-
gógico visando o desempenho de qualidade de seu estabelecimento de ensino.

VI- PLANO DE GESTÃO FINANCEIRA
O principal objetivo da gestão financeira escolar é nortear as decisões da instituição, no que diz respeito a investimentos, uso de capital 
para inovação e pagamento de contas.
Defina metas e prioridades. As metas são fundamentais, pois, são elas que vão direcionar o planejamento. Verifique recursos e considere 
os diferentes cenários. Tenha um bom controle de gastos e aplicabilidade.

VII- RESULTADOS ESPERADOS
Descrever de forma clara, o que se espera diante do que foi proposto neste Plano de Gestão Escolar, estabelecendo os resultados a serem 
atingidos na instituição, durante o período de vigência do mesmo.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2022 - FMS
Publicação Nº 4280948

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº do Registro REGISTRO DE PREÇOS 004/2022 – FMS
Processo ADM. nº: 014/2022 - FMS
Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – FMS

Objeto ......... :
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA CONFECÇÃO E MOLDAGEM DE PRÓTESES TOTAIS (PT), 
PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (PPR) PARA POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS DA REDE BÁSICA 
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SC.

Contratante.: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Contratada..: DIRCEU ANTONIO PERONDI - ME
Valor Registrado: R$ 392.050,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CINQUENTA REAIS)
Vigência ..... : 31/10/2023
Recursos ..... : DOTAÇÃO: ORCAMENTO ANUAL 2022/2023.
SAO CARLOS/SC, 26 DE OUTUBRO DE 2022.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO N.º 002/2022
Publicação Nº 4281479

Decreto Legislativo n.° 002/2022, de 27 de outubro de 2022.
Aprova as Contas Anuais do Prefeito Municipal de São Carlos, estado de Santa Catarina, relativas ao Exercício Financeiro de 2020, e dá 
outras providencias.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 16, IX, da Lei Orgânica Municipal e arts. 32, XII, e 45, V, do Regimento Interno da Câmara, FAZ SABER que o 
Plenário da Câmara aprovou e que fica promulgado o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Ficam aprovadas as Contas do Exercício 2020 do Prefeito Municipal de São Carlos, estado de Santa Catarina, de acordo com o Parecer 
Prévio n.º 276/2021, relativo ao Processo nº PCP – 21/00133467, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º A Prestação de Contas e o Parecer Prévio, referidos no caput do Art. 1º, a contar da data da publicação deste Decreto Legislativo, 
ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação, na Câmara de Vereadores, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 
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determina o § 3º, do Art. 31, da Constituição Federal.

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

São Carlos/SC, em 27 de outubro de 2022.
Sidirléia Argenta Assmann
Presidente da Câmara

Sidney José Breier
Vice-Presidente

Tiani Marschall Sackser
1ª Secretária

José Noimar Mai
2º Secretário
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São Cristóvão do Sul

Câmara muniCiPal

CONCURSO N 01/2022
Publicação Nº 4280942

EXTRATO DE EDITAL

JULIA DE SOUZA RECHE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de CONCURSO PÚBLICO para 
preenchimento de vaga de categoria funcional, constante no Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores, para os cargos de: Assistente 
Legislativo, Agente Administrativo e Contador.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 31/10/2022 até as 17 horas do dia 29/11/2022, a íntegra do edital e as inscrições esta-
rão disponíveis no site www.acesseconcursossc.com.br e www.camarascs.sc.gov.br a realização da prova objetiva está prevista para o dia 
18/12/2022. O edital será regido sob o nº 01/2022.

São Cristóvão do Sul, 28 de outubro de 2022.
JULIA DE SOUZA RECHE
Presidente Câmara de Vereadores

http://www.acesseconcursossc.com.br
http://www.camarascs.sc.gov.br
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São Francisco do Sul

Prefeitura

ERRATA PE. 170-2022
Publicação Nº 4278340

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL–SC
ERRATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei nº 
10.520/2002, a Lei Complementar n.º 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam a licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico, bem como, a Lei 8.666/93, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 170/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de 
Educação, deste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
MOTIVO: Alteração do Caderno Técnico do termo de referência, conforme solicitação da secretaria demandante.
Onde lê: Data e horário para início da entrega das propostas: 17 de outubro de 2022 às 8hrs.
Leia-sê: Data e horário para início da entrega das propostas: 31 de outubro de 2022 às 8hrs.
Onde lê: Data e horário limite para entrega das propostas: 27 de outubro de 2022 às 11:30hrs.
Leia-sê: Data e horário limite para entrega das propostas: 14 de novembro de 2022 às 11:30hrs.
Onde lê: Início da Sessão de Disputa de Preços: 27 de outubro de 2022 às 12hrs.
Leia-sê: Início da Sessão de Disputa de Preços: 14 de novembro de 2022 às 12hrs.
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, sito à 
Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 – Centro, no horário das 08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br;
www.diariomunicipal.sc.gov.br/site;
www.comprasgovernamentais.gov.br – UASG 988319.

São Francisco do Sul, 27 de outubro de 2022.
Carlos Roberto Nunes
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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São João do Sul

Prefeitura

ADITIVO 35-2022_1º ADIT. ARP 55-2021_PREF
Publicação Nº 4280941

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL
EXTRATO DE ADITIVO A ARP Nº 35/2022/PREF
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2021/PREF
Objeto: Fica aditado em até 25% (vinte e cinco por cento) os quantitativos dos itens da ata de registro de preço em epígrafe.
Órgão Gerenciador: Município de São João do Sul.
Detentor da Ata: Oficina Mecânica São Roque LTDA
Processo Licitatório nº 46/2021 – Pregão Presencial.
São João do Sul/SC, 28 de outubro de 2022.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

CONT. Nº 035-2022_FMS
Publicação Nº 4281407

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E25701155CC0D6AB567988AA82C210C89515EEF7
FUNDO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO N° 035/2022/FMS
OBJETO: O objeto do presente instrumento contatual é contratação de empresa para fornecimento de periféricos de informática em geral e 
demais materiais em geral para diversos setores da administração pública municipal, obedecidas as condições, quantitativos, especificações 
técnicas constantes no projeto, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e Termo Referência anexo ao edital e valores constantes 
na proposta de preços.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: CHERUTI & CRISTOVAM INFORMATICA LTDA
VIGÊNCIA: 28/10/2022 a 31/12/2022.
VALOR: R$ 14.479,80
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, VIII da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.17.00.00.0040 (10) – R$ 3.377,70;
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.26.00.00.0040 (10) – R$ 450,00;
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.29.00.00.0040 (10) – R$ 133,90;
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.99.00.00.0040 (10) – R$ 219,60;
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.17.00.00.3082 (45) – R$ 4.224,50;
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.26.00.00.3082 (45) – R$ 450;
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.29.00.00.3082 (45) – R$ 126,00;
07.01 – 2.022 – 3.3.90.30.99.00.00.3082 (45) – R$ 329,40;
07.01 – 2.022 – 4.4.90.52.30.00.00.0040 (16) – R$ 3.159,60;
07.01 – 2.022 – 4.4.90.52.35.00.00.0040 (16) – R$ 2.009,10;
São João do Sul/SC, 28 de outubro de 2022.
Rejane Elibio Borba
Fundo Municipal de Saúde.

CONT. Nº 088_2022_PREF
Publicação Nº 4281406

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F60E6A2243132855B584A485D1DBBA2D5DAA19D4
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2022
OBJETO: O objeto do presente instrumento contatual é contratação de empresa para fornecimento de periféricos de informática em geral e 
demais materiais em geral para diversos setores da administração pública municipal, obedecidas as condições, quantitativos, especificações 
técnicas constantes no projeto, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e Termo Referência anexo ao edital e valores constantes 
na proposta de preços.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL.
CONTRATADA: CHERUTI & CRISTOVAM INFORMATICA LTDA
VALOR: R$ 34.655,40
VIGÊNCIA: 28/10/2022 a 31/12/2022.
Dotação Orçamentária:
Prefeitura:
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02.01 – 2.002 – 3.3.90.30.17.00.00.0080 (2) – R$ 963,50;
02.01 – 2.002 – 3.3.90.30.26.00.00.0080 (2) – R$ 90,00;
03.01 – 2.003 – 3.3.90.30.17.00.00.0080 (11) – R$ 1.920,10;
03.01 – 2.003 – 3.3.90.30.26.00.00.0080 (11) – R$ 380,00;
03.01 – 2.003 – 3.3.90.30.29.00.00.0080 (11) – R$ 120,00;
03.01 – 2.003 – 3.3.90.30.99.00.00.0080 (11) – R$ 59,90;
03.01 – 2.003 – 4.4.90.52.30.00.00.0080 (14) – R$ 665,00;
03.01 – 2.003 – 4.4.90.52.35.00.00.0080 (14) – R$ 2.874,70;
03.01 – 2.003 – 4.4.90.52.42.00.00.0080 (14) – R$ 499,80;
04.01 – 2.004 – 3.3.90.30.17.00.00.0080 (22) – R$ 6.448,60;
04.01 – 2.004 – 3.3.90.30.26.00.00.0080 (22) – R$ 375,00;
04.01 – 2.004 – 3.3.90.30.29.00.00.0080 (22) – R$ 91,00;
04.01 – 2.004 – 3.3.90.30.99.00.00.0080 (22) – R$ 179,70;
04.01 – 2.004 – 4.4.90.52.30.00.00.0080 (25) – R$ 669,90;
04.01 – 2.004 – 4.4.90.52.35.00.00.0080 (25) – R$ 239,90;
05.01 – 2.027 – 3.3.90.30.17.00.00.0102 (47) – R$ 575,00;
05.01 – 2.027 – 3.3.90.30.26.00.00.0102 (47) – R$ 635,00;
05.01 – 2.027 – 3.3.90.30.29.00.00.0102 (47) – R$ 308,00;
05.01 – 2.027 – 3.3.90.30.99.00.00.0102 (47) – R$ 99,80;
05.01 – 2.027 – 3.3.90.30.17.00.00.3102 (259) – R$ 8.216,30;
05.01 – 2.028 – 3.3.90.30.17.00.00.0101 (49) – R$ 1.001,70;
05.01 – 2.028 – 3.3.90.30.26.00.00.0101 (49) – R$ 60,00;
05.01 – 2.028 – 3.3.90.30.29.00.00.0101 (49) – R$ 63,00;
05.01 – 2.029 – 3.3.90.30.17.00.00.3102 (260) – R$ 820,00;
05.01 – 2.029 – 3.3.90.30.26.00.00.3102 (260) – R$ 70,00;
05.01 – 1.015 – 4.4.90.52.30.00.00.3102 (213) – R$ 2.764,50;
05.01 – 1.015 – 4.4.90.52.35.00.00.3102 (213) – R$ 2.338,90;
06.01 – 2.005 – 3.3.90.30.17.00.00.0080 (82) – R$ 760,20;
06.01 – 2.005 – 3.3.90.30.26.00.00.0080 (82) – R$ 40,00;
06.01 – 2.005 – 3.3.90.30.29.00.00.0080 (82) – R$ 148,00;
10.01 – 2.040 – 3.3.90.30.17.00.00.3080 (228) – R$ 998,00;
10.01 – 2.040 – 3.3.90.30.26.00.00.3080 (228) – R$ 120,00;
10.01 – 2.040 – 3.3.90.30.99.00.00.3080 (228) – R$ 59,90;
FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93.

São João do Sul/SC, 28 de outubro de 2022.
Moacir Francisco Teixeira
Prefeitura Municipal
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São José

Prefeitura

ATA DE REUNIÃO 27/10/2022
Publicação Nº 4281495

ATA DE REUNIÃO 27/10/2022
Às 15h:40min do dia 27/10/2022 reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de São José/SC, Jane Damásio – Matrí-
cula n. 103.870 – Diretora Geral da Secretaria Municipal de Saúde; Gustavo Duarte do Valle Pereira – Matrícula n. 23120 – Controlador do 
Município; Bruna Telemberg Sell - Matrícula n. 30907-9 – Enfermeira; Ruã Luiz Veleda Gomes – Matrícula n. 432611-3 – Supervisor de Com-
pras; e Juliano Manoel Coelho – Matrícula n. 19507-3 – Médico, atendendo ao Decreto da Comissão de Avaliação Especial de Qualificação de 
Organização Social, para análise e avaliação das documentações. Magda Gasperin – Matrícula n. 433357-8 – Assessora Jurídica, justificou 
sua ausência. Participou a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, devidamente analisada e 
avaliada, sendo INDEFERIDO o pedido de qualificação, em virtude da apresentação incompleta de documentação (Falência, Concordata ou 
recuperação), conforme os requisitos do Edital n. 002/2022/SCC de Convocação Pública para Qualificação de Organização Social na área 
da Saúde no âmbito do Município de São José/SC. Considerando o item 5.3 do referido edital, o prazo para apresentação de recurso que 
verse sobre o INDEFERIMENTO será de 05 (cinco) dias uteis a contar da data de publicação da presente Ata. Nada mais havendo a tratar, 
às 17h00min. foi encerrada a reunião, sendo a presente ata por mim, Bruna Telemberg Sell lavrada, e por todos os presentes, assinada.
Jane Damásio
Matrícula n. 103.870
Diretora Geral da Secretaria Municipal de Saúde

Gustavo Duarte do Valle Pereira
Matrícula n. 23120
Controlador do Município

Juliano Manoel Coelho
Matrícula n. 19507-3
Médico

Ruã Luiz Veleda Gomes
Matrícula n. 432611-3
Supervisor de Compras

Bruna Telemberg Sell
Matrícula nº 30907-9
Enfermeira

 São José, 27 de outubro de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022
Publicação Nº 4281502

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2022
PROCESSO SELETIVO 001/2022

A Secretária de Saúde e a Secretária de Administração do Município de São José/SC, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presen-
te tornar pública a CONVOCAÇÃO do (s) candidato (s) aprovado (s) no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022/SMS, 
abaixo relacionado (s), para comparecerem no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação da convocação no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina (D.O.M./SC), à Secretaria de Administração – Diretoria de Recursos Humanos – 3º andar – situado 
na Av. Acioni de Souza Filho (Av. Beira Mar) s/n – Praia Comprida – São José/SC, no horário das 07 h às 13 h, munidos da documentação 
prevista no referido Edital, para dar início ao processo de admissão. O não cumprimento das normas estabelecidas no item 10.7 resultará 
na desistência definitiva a vaga.
NOMEAÇÃO CARGO CLASSIFICAÇÃO
Jairo Thiago Freitas da Silva Farmacêutico – 40h 8º
Gabriel Izel Cavalcante Farmacêutico – 40h 9º
Sonia Maria Menin Belous Psicólogo – 40h 7º
Débora Basilio Psicólogo – 40h 8º

São José, 20 de outubro de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022
Publicação Nº 4281503

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2022
PROCESSO SELETIVO 001/2022

A Secretária de Saúde e a Secretária de Administração do Município de São José/SC, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presen-
te tornar pública a CONVOCAÇÃO do (s) candidato (s) aprovado (s) no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022/SMS, 
abaixo relacionado (s), para comparecerem no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação da convocação no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina (D.O.M./SC), à Secretaria de Administração – Diretoria de Recursos Humanos – 3º andar – situado 
na Av. Acioni de Souza Filho (Av. Beira Mar) s/n – Praia Comprida – São José/SC, no horário das 07 h às 13 h, munidos da documentação 
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prevista no referido Edital, para dar início ao processo de admissão. O não cumprimento das normas estabelecidas no item 10.7 resultará 
na desistência definitiva a vaga.
NOMEAÇÃO CARGO CLASSIFICAÇÃO
Mariana Zabot Pasqualotto Psicólogo – 30h 1º
Alessandra Rossoni Rafaloski Psicólogo – 30h 2º
Neomar Narciso Borges Cezar Junior Psicólogo – 30h 3º
Maria Margarete de Mello Arrais Psicólogo – 30h 4º

São José, 20 de outubro de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022
Publicação Nº 4281504

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2022
PROCESSO SELETIVO 001/2022

A Secretária de Saúde e a Secretária de Administração do Município de São José/SC, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presen-
te tornar pública a CONVOCAÇÃO do (s) candidato (s) aprovado (s) no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022/SMS, 
abaixo relacionado (s), para comparecerem no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação da convocação no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina (D.O.M./SC), à Secretaria de Administração – Diretoria de Recursos Humanos – 3º andar – situado 
na Av. Acioni de Souza Filho (Av. Beira Mar) s/n – Praia Comprida – São José/SC, no horário das 07 h às 13 h, munidos da documentação 
prevista no referido Edital, para dar início ao processo de admissão. O não cumprimento das normas estabelecidas no item 10.7 resultará 
na desistência definitiva a vaga.
NOMEAÇÃO CARGO CLASSIFICAÇÃO
Aline de Mello Pereira Médico Veterinário 1º

São José, 20 de outubro de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
Publicação Nº 4281496

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – O Diretor do PROCON Municipal de São José no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 31/2009 
e suas alterações, concomitante com o que dispõe a Lei Federal nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990, Decreto Federal nº 2.181 de 20 de 
Março de 1997, art. 42, parágrafo 2º, CIENTIFICA as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, a tomarem conhecimento do agendamento da 
audiência conciliatória com a data e horário previamente agendado com o consumidor.
NOTIFICA o(a) fornecedor(a) para apresentar defesa administrativa e/ou comprovar o atendimento a pretensão do consumidor na própria 
audiência.

F.A. N° CONSUMIDOR FORNECEDOR CNPJ DATA AUD. HORA LINK

42.019.001.22-
0001825

CASA DA ARTE MAGNO-
LIA ARTESANATO ALGAR TELECOM 71.208.516/0161-

78 30/11/2022 13:00 PRESENCIAL

Só serão permitidos acessos às reuniões as partes vinculadas aos respectivos processos.
A defesa administrativa e os documentos constitutivos deverão ser encaminhados no e-mail: audienciasprocon@pmsj.sc.gov.br no mesmo 
dia de audiência sob pena de ser considerada intempestiva, nos termos do Decreto Municipal 34.350/2011.

O não comparecimento na audiência previamente agendada ensejará em sanção administrativa por desobediência nos termos do Art.55, 
§2º do Decreto Federal 2.181/97.
O presente ato tem por objetivo dar publicidade determinada no Decreto Federal2.181/97, dado a impossibilidade de notificação via AR 
(Aviso de Recebimento). Constante nos autos administrativos.
Dúvidas sobre o procedimento das audiências poderão ser sanadas via e-mail.

São José /SC, 27 de Outubro de 2022.

CÍRIO VANDRESEN
Diretor do Procon Municipal de São José/SC

mailto:audienciasprocon@pmsj.sc.gov.br
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EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO A EVENTO Nº 021/2022/FUNESJ
Publicação Nº 4281498

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO A EVENTO Nº 021/2022/FUNESJ

Em outubro do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE 
SÃO JOSÉ, na pessoa de seu Superintendente, Sr. CLEBER FABIANO GOULART, celebra o Termo de Colaboração de acordo com os dados 
do extrato abaixo:

Espécie: Termo de Fomento nº 021/2022/FUNESJ.
Edital: 003/2022/FUNESJ
Número: 021/2022/FUNESJ
Valor do Instrumento: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Concedente: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, com sede à Avenida Acioni de Souza Filho, s/n, CEP 88.101-175, Bairro Cam-
pinas, São José (SC), inscrita no CNPJ nº 02.361.033/0001-92.

Entidade DINAMICA ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E SSOCIAL, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ n° 
36.979.310/0001-47, com sede Rua: Olinda Maria Lopes, No Bairro Morro das Pedras - Florianópolis, SC – CEP 88.066-028, neste ato repre-
sentado por sua Presidente, Sra. SIMONE CAETANO RIBEIRO DIAS PEREIRA, inscrito no CPF n° 226.037.048-93.

Resumo do Objeto: Manutenção do Programa de Apoio e Patrocínio DE FOMENTO A EVENTOS de Esporte e Lazer da Fundação Municipal 
de Esportes e Lazer de São José, mediante custeio dos trabalhos do FESTIVAL DE VOLEI NA ESCOLA, nos termos do Plano de Trabalho.

Dotação Orçamentária:
Órgão/Unidade Orçamentária: 18.01
Projeto/Atividade: 2.405
Elemento de despesas: 3.3.90.39.

Prazo de Vigência: Início a partir de novembro de 2022 ou sua publicação. e término em 31/12/2022.

A minuta na íntegra, bem como o plano de trabalho, podem ser solicitados digitalmente através do e-mail: convenios.esporte@pmsj.sc.gov.
br

São José, 27 de outubro de 2022.
CLEBER FABIANO GOULART
Superintendente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO A EVENTO Nº 022/FUNESJ/2022
Publicação Nº 4281497

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO A EVENTO Nº 022/FUNESJ/2022

Em outubro do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE 
SÃO JOSÉ, na pessoa de seu Superintendente, Sr. CLEBER FABIANO GOULART, celebra o Termo de Colaboração de acordo com os dados 
do extrato abaixo:

Espécie: Termo de Evento nº 022/FUNESJ/2022
Edital: 03/FUNESJ/2022
Número: 022/FUNESJ/2022
Valor do Instrumento: R$ 13.000,00 (treze mil reais)
Concedente: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, com sede à Avenida Acioni de Souza Filho, s/n, CEP 88.101-175, Bairro Cam-
pinas, São José (SC), inscrita no CNPJ nº 02.361.033/0001-92.
Entidade: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VIDA E SAÚDE – AAVIS entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ n° 14.689.398/0001-96, com sede 
na Rua Belarmino José da Silva, n° 45, Bloco B, Apto 508, Bairro Ipiranga-São José, SC, CEP 88111-390.
Resumo do Objeto: Manutenção do Programa de Apoio e Patrocínio a EVENTOS de Esporte e Lazer da Fundação Municipal de Esportes e 
Lazer de São José, mediante custeio dos trabalhos do Projeto de São José Master e Open ZUMBA – DANCE MAIS, nos termos do Plano de 
Trabalho.

Dotação Orçamentária:
Órgão/Unidade Orçamentária: 18.01
Projeto/Atividade: 2.405
Elemento de despesas: 3.3.90.39

Prazo de Vigência: Início a partir de novembro 2022 ou sua publicação, ao dia 31 de dezembro de 2022.

A minuta na íntegra, bem como o plano de trabalho, podem ser solicitados digitalmente através do e-mail: convenios.esporte@pmsj.sc.gov.
br
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São José, 27 outubro de 2022.
CLEBER FABIANO GOULART
Superintendente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer

PORTARIA 100/2022 - SSDST
Publicação Nº 4281501

PORTARIA SSDST/PMSJ Nº 100, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo único, do artigo 
66, da Lei nº 2.132, de 04 de abril de 1990 e,

CONSIDERANDO a necessidade de renovação anual da licença de tráfego dos taxistas, nos termos do disposto no Art. 19, §1º do Decreto 
nº 27.179/2008;

RESOLVE:
Art. 1º. A licença de táxi, o selo de vistoria e o cadastro de condutores de táxi, referentes ao ano de 2023, deverão ser renovados entre os 
dias 01 e 30 de abril de 2023.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ANDRÉA LUIZA GRANDO
Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito

PORTARIA 1516/2022 - SME
Publicação Nº 4281499

PORTARIA Nº 1516, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de São José – SC,

CONSIDERANDO a instauração de Processo Administrativo, por meio da Portaria nº 1401/2022, de 15 de agosto de 2022, publicada no 
DOM/SC em 30 de agosto de 2022, para apuração de possíveis irregularidades e eventuais responsabilidades administrativas no Processo 
de Compras nº 166/2019 – Tomada de Preços nº 010/2019, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
EDUCACIONAL INFANTIL LISBOA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, Contrato 
nº 117/2019 firmado com a Empresa BF CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 05.956.617/0001-07,

CONSIDERANDO o Ofício nº 348/2022/SME, de 27 de outubro de 2022, em que a Comissão Processante para apuração de possíveis ir-
regularidade e eventuais responsabilidades administrativas no Processo de Compras nº 166/2019 – Tomada de Preços nº 010/2019, vêm 
requerer a prorrogação de prazo para conclusão do procedimento administrativo instaurado;

RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, designada pela Portaria nº 
1401/2022, de 15 de agosto de 2022, publicada no DOM/SC em 30 de agosto de 2022, referente ao Processo nº 3543/2021 ante as razões 
apresentadas no Documento de Solicitação de Prorrogação de Prazo encaminhado pelo Presidente da Comissão, de 27 de outubro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 30 de outubro de 2022.

São José, 28 de outubro de 2022.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA 1517/2022 - SME
Publicação Nº 4281500

PORTARIA Nº 1517, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de São José – SC,

CONSIDERANDO instauração de Processo Administrativo por meio da Portaria nº 1402/2022, de 15 de agosto de 2022, publicada no DOM/
SC em 30 de agosto de 2022, para apuração de possíveis irregularidades e eventuais responsabilidades administrativas no Processo de Com-
pras nº 212/2020 – Tomada de Preços nº 010/2020, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 540

MUNICIPAL MORAR BEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO BAIRRO SERRARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, 
Contrato nº 076/2020 firmado com a Empresa STOCK CONSTRUÇÕES COMERCIAL LTDA – EPP, CNPJ sob o nº 14.228.238/0001-83;

CONSIDERANDO o Ofício nº 347/2022/SME, de 27 de outubro de 2022, em que a Comissão Processante para apuração de possíveis ir-
regularidade e eventuais responsabilidades administrativas no Processo de Compras nº 212/2020 – Tomada de Preços nº 010/2020, vêm 
requerer a prorrogação de prazo para conclusão do procedimento administrativo instaurado;

RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, designada pela Portaria nº 
1402/2022, de 15 de agosto de 2022, publicada no DOM/SC em 30 de agosto de 2022,, referente ao Processo nº 3160/2021 ante as razões 
apresentadas no Documento de Solicitação de Prorrogação de Prazo encaminhado pelo Presidente da Comissão, de 27 de outubro de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 30 de outubro de 2022.

São José, 28 de outubro de 2022.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA 365/2022 - SMA
Publicação Nº 4281494

PORTARIA– SA – N° 0365/2022

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n° 
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:
I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria da Saúde;
Mat Nome Cargo Período Aquisitivo Duração Início

14989-6 TANIA SOUZA MACHA-
DO MÉDICA 2014/2019 30 dias 03/11/2022

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de novembro de 2022.

III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São José (SC), 27 de outubro de 2022.
ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração
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São Miguel da Boa Vista

Prefeitura

PORTARIA Nº. 189/2022 =================== DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280828

PORTARIA Nº. 189/2022
===================
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========

Art. 1º. Conceder férias, no período de 07 de novembro a 06 de dezembro de 2022, para a Servidora Pública Municipal Sra. ANDRIELI EDU-
ARDA DE LARA, Conselheira Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do Município.

Art. 2º. As férias da Servidora ANDRIELI EDUARDA DE LARA advêm do período aquisitivo compreendido entre 10/01/2021 a 09/01/2022.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 17 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 190/2022 =================== DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280829

PORTARIA Nº. 190/2022
===================
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. Conceder férias, no período de 07 de novembro a 06 de dezembro de 2022, para o Servidor Público Municipal Sr. LEANDRO DIOGO 
BENDLIN, Motorista Leve, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município.

Art. 2º. As férias do Servidor LEANDRO DIOGO BENDLIN advêm do período aquisitivo compreendido entre 26/12/2020 a 25/12/2021.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 17 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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PORTARIA Nº. 191/2022 =================== CONCEDE PROGRESSÃO POR MÉRITO À SERVIDORAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280830

PORTARIA Nº. 191/2022
===================
CONCEDE PROGRESSÃO POR MÉRITO À SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. CONCEDER, com fulcro no art. 40 da Lei Complementar nº. 049/2011 e nos certificados anexos, PROGRESSÃO POR MÉRITO, no 
percentual de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base da categoria, as Servidoras Públicas Municipais JANAINE POMATTI e EDIANA 
CANOVA, Professoras, Lotadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no pre-
ceito legal supra mencionado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 17 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 192/2022 ==================== DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO 
À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280831

PORTARIA Nº. 192/2022
====================
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE:
============
Art. 1º. CONCEDER, licença Prêmio de 20 de outubro a 29 de outubro de 2022, a Servidora Pública Municipal Sra. CARMEM ANDRÉIA DUTRA 
EIDELWEIN, ocupante do cargo de Psicóloga, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município.

Art. 2º. A licença mencionada no art.1º,advém do período aquisitivo compreendido entre 01/07/2015 s 30/06/2020.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 193/2022 ==================== DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO E EFETIVAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280832

PORTARIA Nº. 193/2022
====================

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO E EFETIVAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE:
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============
Art. 1º. HOMOLOGAR o resultado final do Estágio probatório e conceder a efetividade a servidora CATIANE CANOVA MENEGATT, nascida 
em 21/01/1986, portadora da CI RG nº. 4.949.614-SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº. 052.197.279-58, ocupante do cargo de AUXILIAR DE 
HIGIENE BUCAL., Matricula funcional 702, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos para o dia 13/10/2022.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 21 dias do mês de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 194/2022 ==================== DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO E EFETIVAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280834

PORTARIA Nº. 194/2022
====================
DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO E EFETIVAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE:
============
Art. 1º. HOMOLOGAR o resultado final do Estágio probatório e conceder a efetividade a servidora IVAINE GARMATZ, nascida em 10/04/1990, 
portadora da CI RG nº. 5.527.203-7-SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº. 071.904.269-06, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, matrícula funcional 770, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
do município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos para o dia 13/10/2022.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 21 dias do mês de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 195/2022 =================== CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280836

PORTARIA Nº. 195/2022
===================

CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. CONCEDER, com fulcro no art. 94 da Lei Complementar nº. 048/2012 e nos certificados anexos, PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, 
no percentual de 2% (dois por cento), sobre o menor vencimento base do município, a Servidora Pública Municipal MARCIELA DAIANE 
METZ, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no pre-
ceito legal supra mencionado.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 24 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 196/2022 =================== NOMEIA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280837

PORTARIA Nº. 196/2022
===================
NOMEIA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. NOMEAR, a servidora pública municipal FERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDER para exercer cumulativamente ao seu cargo a 
função de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL neste Município.

Art. 2º. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações publicas para a promoção de de-
senvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais e coletivas, que visem o cumprimento das disposições e 
diretrizes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob a supervisão do órgão gestor local.

§ 1º. O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos 
programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar Federal 123/2006 e nº 128/2008 e, também 
desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para o desenvolvimento sustentável do município, juntamente com 
o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.

§ 2.º São atribuições especificas do Agente de Desenvolvimento local:
I – Articular ações públicas para o desenvolvimento e p cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
no Município;
II – Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas no município;
III – Identificar as lideranças locais no setor público, privados e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
IV- Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
V – Manter dialoga constante com o grupo de trabalho e com os empreendedores locais;
VI- Manter registro organizado de todas as suas atividades;
VII – Auxiliar no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;
VIII – Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função;

Art. 3º - Esta portaria é regida especial e especificamente pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras providencias no que lhe for complementar.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 24 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 197/2022 =================== DEFINE HORÁRIO DE TRABALHO DE SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280838

PORTARIA Nº. 197/2022
===================
DEFINE HORÁRIO DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. Definir horário de trabalho da servidora pública municipal MARCIANE MAJOLO UHLMANN, matricula funcional nº. 503, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município para TURNO ÚNICO, sendo das 07:30 as 13:30 horas, conforme dispõe o 
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art.56, parágrafo único do Estatuto dos Servidores Públicos municipais.

Art. 2º. A servidora cumprirá sua jornada de trabalho conforme mencionado no art. 1º, por prazo indeterminado, a partir do dia 01/11/2022.

Art. 3º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no 
preceito legal supra mencionado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 24 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 198/2022 ==================== DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280839

PORTARIA Nº. 198/2022
====================
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
=============
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, a Servidora ÉDINA LÚCIA DA ROSA SERPA, Matrícula Funcional nº. 847-02, ocupante do cargo de Professor 
II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 25/10/2022, sendo que a servidora não 
trabalhou neste dia.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 26 dias do mês de Outubro do ano de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 199/2022 =================== DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO Á 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280840

PORTARIA Nº. 199/2022
===================
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO Á SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei

RESOLVE
===========
Art. 1º. CONCEDER, 10 ( dez) dias de Licença prêmio a que tem direito, a partir do dia 01 de novembro de 2022 até dia 10 de novembro de 
2022, para a Servidora Pública Municipal Sra. MARA ARLETE MULLER, Matricula funcional nº.546 lotada na Secretaria Municipal de Saúde 
e Assistência Social.

Art. 2º. A licença da Servidora Sra. MARA ARLETE MULLER, advêm do período aquisitivo compreendido entre 18/04/2016 a 17/04/2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 26 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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PORTARIA Nº. 200/2022 ==================== DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280842

PORTARIA Nº. 200/2022
====================
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
=============
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, a Servidora ÉDINA LÚCIA DA ROSA SERPA, Matrícula Funcional nº. 847, ocupante do cargo de Professor II, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 26 dias do mês de Outubro do ano de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 201/2022 =================== CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280844

PORTARIA Nº. 201/2022
===================
CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. CONCEDER, com fulcro no art. 94 da Lei Complementar nº. 048/2012 e nos certificados anexos, PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, 
no percentual de 2% (dois por cento), sobre o menor vencimento base do município, a Servidora Pública Municipal LUZIA BOGLER, lotada 
na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no pre-
ceito legal supra mencionado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 26 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 202/2022 =================== CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280845

PORTARIA Nº. 202/2022
===================

CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE===========
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Art. 1º. CONCEDER, com fulcro no art. 94 da Lei Complementar nº. 048/2012 e nos certificados anexos, PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, 
no percentual de 2% (dois por cento), sobre o menor vencimento base do município, ao Servidor Público Municipal RICARDO JOSÉ KOELER, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no pre-
ceito legal supra mencionado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 27 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 203/2022 =================== CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280846

PORTARIA Nº. 203/2022
===================
CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. CONCEDER, com fulcro no art. 94 da Lei Complementar nº. 048/2012 e nos certificados anexos, PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, 
no percentual de 2% (dois por cento), sobre o menor vencimento base do município, a Servidora Pública Municipal CINTYA DUTRA POST, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no pre-
ceito legal supra mencionado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 27 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.

PORTARIA Nº. 204/2022 =================== CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280847

PORTARIA Nº. 204/2022
===================
CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========
Art. 1º. CONCEDER, com fulcro no art. 94 da Lei Complementar nº. 048/2012 e nos certificados anexos, PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, 
no percentual de 2% (dois por cento), sobre o menor vencimento base do município, a Servidora Pública Municipal CRISTIANE DE AMORIM 
BONFANTI, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no pre-
ceito legal supra mencionado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 27 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal
Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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PORTARIA Nº. 205/2022 =================== CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 4280848

PORTARIA Nº. 205/2022
===================

CONCEDE PROMOÇÃO POR MERCECIMENTO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI BONALDO, prefeito municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei.

RESOLVE
===========

Art. 1º. CONCEDER, com fulcro no art. 94 da Lei Complementar nº. 048/2012 e nos certificados anexos, PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, 
no percentual de 2% (dois por cento), sobre o menor vencimento base do município, a Servidora Pública Municipal GENI INÊS sCHWERZ, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Contudo, a implantação da promoção deverá obedecer ao contido no pre-
ceito legal supra mencionado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, aos 27 de outubro de 2022.
VANDERLEI BONALDO
Prefeito Municipal

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 47-2022 - REFEIÇÕES
Publicação Nº 4281461

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 01EAEE607A8DF600E66AE7F104894135353EFABA
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC. 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 47/2022  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico, Licitação 
do tipo PREGÃO PRESENCIAL, com fundamento na Lei 8.666/93, para AQUISIÇÕES DE 
REFEIÇÕES (ALMOÇO E SOBREMESA) NAS QUANTIDADES ESTIMADAS, PARA 
ENTREGA NO DIA 04/12/2022 DURANTE O EVENTO “ALMOÇO DOS IDOSOS COM 
ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 3ª IDADE”, e estará recebendo envelopes da documentação 
e proposta até às 08:00 horas do dia 18/11/2022. Maiores informações, bem como cópia do edital na 
integra encontram-se disponíveis no site do município, bem como poderão ser obtidas com o setor de 
Licitações, e setor de compras, de Segunda a Sexta–Feira, horário de expediente, das 07:30 às 11:30 
e das 13:00 as 17:00 horas. A presente licitação será regida pela Lei n. 10.520/02 com aplicação 
subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. São Miguel da Boa Vista (SC), 28 de outubro 
de 2022.  

VANDERLEI BONALDO - Prefeito Municipal. 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 50-2022 - CALÇAMENTO TRAÍRAS
Publicação Nº 4281114

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3ED1209334B65AF8EDAB64DE2B7D0C04D7A532DD

 

  

 Município de São Miguel da Boa Vista 
 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Fax (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC. 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 50/2022 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS – EMPREITADA GLOBAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico, Licitação 
do tipo TOMADA DE PREÇOS – EMPREITADA GLOBAL, com fundamento na Lei 8.666/93, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 
DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LINHA TRAÍRAS – TRECHO I, II COM ÁREA DE 
2.442,75M², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E DEMAIS 
ANEXOS CONSTANTES NO EDITAL e estará recebendo envelopes da documentação e proposta 
até às 14h00min horas do dia 21/11/2022. Maiores informações, bem como cópia do edital na integra 
encontram-se disponíveis no site do município, bem como poderão ser obtidas com o setor de 
Licitações, e setor de compras, de Segunda a Sexta–Feira, horário de expediente, das 07h30min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min. A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores. São Miguel da Boa Vista (SC), 28 de outubro 2022.  

VANDERLEI BONALDO – Prefeito Municipal. 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 51-2022 - CALÇAMENTO SÃO JUDAS TADEU
Publicação Nº 4281140

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3C87A753C75CCCE80B4DCE5A2B00F0ACD1894896

 

  

 Município de São Miguel da Boa Vista 
 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Fax (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC. 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 51/2022 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS – EMPREITADA GLOBAL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico, Licitação 
do tipo TOMADA DE PREÇOS – EMPREITADA GLOBAL, com fundamento na Lei 8.666/93, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 
DA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO NA LINHA SÃO JUDAS TADEU - TRECHO I, E II, COM 
ÁREA TOTAL DE 1.751,55M², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E 
DEMAIS ANEXOS CONSTANTES NO EDITAL e estará recebendo envelopes da documentação e 
proposta até às 08h00min do dia 21/11/2022. Maiores informações, bem como cópia do edital na 
integra encontram-se disponíveis no site do município, bem como poderão ser obtidas com o setor de 
Licitações, e setor de compras, de Segunda a Sexta–Feira, horário de expediente, das 07h30min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min. A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores. São Miguel da Boa Vista (SC), 28 de outubro de 2022.  

VANDERLEI BONALDO – Prefeito Municipal. 
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São Miguel do Oeste

Prefeitura

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2019 - SOCIAL
Publicação Nº 4280892

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOC.SAO M. DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 3º ADT 17/2019 - Contrato Nº: 17/2019
Contratante..: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOC.SAO M. DO OESTE
Contratada...: ELOIDE APARECIDA ODY - ME
Valor ............ : R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).
Vigência ....... : Início: 07/11/2022 Término: 06/11/2023
Licitação ...... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2019
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JEAN DOS SANTOS, ATRAVÉS DE 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS Nº 5004328-78.2019.8.24.0000/SC, NO LAR ACONCHEGO NO MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC, 
PARA O PERIODO DE 12 MESES.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 28 de outubro de 2022.

CONTRATO 273/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4280991

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 273/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: PRÉ MOLDADOS MARAVILHA EIRELI
Valor ............ : R$ 80.892,00 (oitenta mil, oitocentos e noventa e dois reais)
Vigência ....... : Início: 28/10/2022 Término: 28/04/2023.
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
1.1. Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DE GALERIA DE CONCRETO 2,00M X 2,00M X 1,00 
COM MALHA DE FERRO PARA AUMENTAR / IMPLANTAR A CAPACIDADE DA DRENAGEM NA RUA RUDOLFO SPIER, ESQUINA COM RUA 
ANGELO LONGHI DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. DE ACORDO COM O EDITAL, SEUS ANEXOS E TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 
PROCESSO 12/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022 CONDER.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 28 de outubro de 2022.

DECRETO_FINANCEIRO_060_R_10_015_911_58_CUSTEIO_DAS_DESPESAS_EM_PROL_DO_MUNICIPIO
Publicação Nº 4281415

DECRETO FINANCEIRO Nº 060/2022
ALTERA O PLANO PLURIANUAL – PPA, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E DA LEI ORÇAMENTÁRIA – LOA, ATRAVÉS DA 
ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 10.015.911,58 (DEZ MILHÕES, QUINZE MIL, NOVECEN-
TOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas pela Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais sob nº 7.919, de 29/12/2021, nº 7.933, de 10/03/2022, nº 8.045/2022, Lei Federal nº 
4.320/64, Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, Constituição Federal e demais dispositivos constitucionais e legais.

DECRETA:
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Fica alterada a Lei nº 7.897, de 10 de novembro de 2021, Plano Plurianual – PPA, para o exercício financeiro de 2022, em confor-
midade com o disposto no presente ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional Suplementar na ordem de R$ 10.015.911,58 
(dez milhões, quinze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a incrementar dotações orçamentárias que se 
evidenciam insuficientes no atedimento de ações de investimentos e serviços públicos em prol da comunidade migueloestina.



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 553

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 2º Fica alterada a Lei nº 7.834, de 22 de junho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício financeiro de 2022, 
através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 10.015.911,58 (dez milhões, quinze mil, novecentos e onze 
reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a incrementar dotações orçamentárias que se evidenciam insuficientes no atedimento de 
ações de investimentos e serviços públicos em prol da comunidade migueloestina, no presente ano financeiro.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º Fica alterada a Lei nº 7.919, de 29 de dezembro de 2021, Lei Orçamentária – LOA, para o exercício financeiro de 2022, mais pre-
cisamente o Orçamento Geral do Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, através da abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 10.015.911,58 (dez milhões, quinze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a 
incrementar dotações orçamentárias que se evidenciam insuficientes no atedimento de ações de investimentos e serviços públicos em prol 
da comunidade migueloestina.

CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 4º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 10.015.911,58 (Dez milhões, quinze mil, novecentos e onze 
reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a incrementar ações orçamentárias no orçamento em execução, em conformidade com o 
disposto a seguir:

02.000 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
02.001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0021.2.005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DO GABINETE DO PREFEITO
2 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 100.000,00
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.316.2.096 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DE HABITAÇÕES POPULARES
9 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 42.000,00

03.000 - SECRETARIA ADMIN, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
03.001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
28.846.0046.2.092 - PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - RPV
29 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 260.500,00
30 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 60.000,00

03.004 – DEPART. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.122.0024.2.018 – ADMIN.GERAL DOS BENS E SERV.DA UNIDADE
36 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 20.000,00
37 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 15.000,00

03.011 - TRIBUTAÇÃO, FISCALIZ. E CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA
04.129.0030.2.020 – ADMINISTR. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO
42 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 20.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 – ADMINISTRAÇÃO
12.122.0021.2.025 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DA UNIDADE
52 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 235.000,00
05.002 – SETOR DE ENSINO
12.361.0188.2.029 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
66 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18.0018 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 2.823.762,58
12.365.0185.2.033 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
61 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18.0018 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 981.126,83
61 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.337.093.77

12.365.0185.2.098 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SEVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
63 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18.0018 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.226.428,40

12.365.0185.1.024 - CONSTR. AMPLIAÇ. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS
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E MATER.PERMAN.-CRECHES
59 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.460.000,00
12.361.0188.1.025 - CONSTR., AMPL. E AQUIS. DE ÁREA DE TERRA,
BEM COMO EQUIP E MOBIL. EM GERAL
65 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 280.000,00

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
22.661.0346.1.033 - REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO
DO PARQUE RINEU GRANZOTTO
84 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 300.000,00

07.002 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –
FUMDEC
22.661.0346.2.084 - PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÔMICOS
91 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 200.000,00

09.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
09.001 - ENCARGOS GERAIS
06.182.0174.2.050 - ADM GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA POLÍCIA
CIVIL
110 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 40.000,00

10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10.001 - PLANEJAMENTO
04.121.0040.1.050 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO
117 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 30.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0021.2.026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 – APLICAÇÕES DIRETAS R$ 185.000,00
08.122.0021.2.026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 250.000,00
08.244.0033.2.068 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
5 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 – APLICAÇÕES DIRETAS R$ 150.000,00
TOTAL R$ 10.015.911,58

Art. 5º Para o atendimento do crédito de que trata o presente ato, fica promovida as seguintes reduções das dotações abaixo discriminadas 
e constantes da mesma matéria orçamentária em execução, a saber:

02.000 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
02.001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0021.2.005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DO GABINETE DO PREFEITO
1 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 300.000,00

03.000 - SECRETARIA ADMIN, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
03.001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
28.846.0045.2.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS VIA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS
26 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 150.336,33
28 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 2.057,44
03.003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
04.122.21.2017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA
UNIDADE
32 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 70.000,00
33 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 50.000,00
03.013 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
04.122.21.2023 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA
UNIDADE
47 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 90.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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05.002 – SETOR DE ENSINO
12.365.0185.1.024 - CONSTR. AMPLIAÇ. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS
E MATER.PERMAN.-CRECHES
59 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.773.885,50
12.361.0188.1.025 - CONSTR., AMPL. E AQUIS. DE ÁREA DE TERRA,
BEM COMO EQUIP E MOBIL. EM GERAL
65 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.485.734,55
12.365.0185.1.324 - CONSTR. AMPLIAÇ. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E
MATER.PERMAN.-PRÉ-ESCOLA
60 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 57.030,00
12.361.0188.2.029 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
66 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.200.000,00
67 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 599.697,39
12.365.0185.2.033 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
61 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 8.131,73
62 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 949.834,23
12.365.0185.2.098 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SEVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
63 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.390.000,00
64 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 127.004,41
12.361.0025.2.215 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL
57 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 30.000,00
12.361.0239.2.030 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR
68 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 55.000,00
12.365.0427.2.099 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL –
PRÉ ESCOLA
77 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 100.000,00
12.362.0239.2.140 - ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DO TRANSP.
ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
71 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 51.200,00
12.361.0025.2.215 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL
56 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 80.000,00
12.122.0021.2.036 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
54 – 3.3.50.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 61.000,00

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
04.122.0346.1.333 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE PARA O ÓRGÃO
85 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 100.000,00

07.002 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –
FUMDEC
23.695.0813.2.876 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DO TURISMO
92 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 300.000,00
22.661.0346.1.035 - AQUIS. IMÓVEIS, CONSTR. AMPLIAÇÃO E EQUIP.
P/OS DISTRITOS INDUSTRIAIS
89 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 400.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0033.1.060 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 25.000,00
08.244.0055.1.061 - CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE
DO CRAS
07 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 30.000,00
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08.244.0483.1.092 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA A
ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 30.000,00
08.244.0487.1.063 - REFORMA E EQUIPAMENTO DO CAIC
14 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
08.244.0487.2.187 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CRAS
17 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
08.244.9427.2.070 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
19 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 90.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.003 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
08.243.0483.1.062 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE ALTA
COMPLEXIDADE
20 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 100.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0485.1.064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO E AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
24 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 150.000,00
08.241.0485.2.061 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
25 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
08.241.0485.2.061 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
26 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
TOTAL R$ 10.015.911,58

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]
ELIZETE XAVIER DOS SANTOS
Secretária Municipal Adjunta de Finanças

[assinado digitalmente]
Gibson Ibae Borges Posser
Contador Responsável

[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral

Este Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e nos demais órgãos oficiais do Município em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal.

EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO 18/2022
Publicação Nº 4281313

EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
18/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

A Secretária Adjunta de Administração, Sra. Thaís Jaline Sippert Costa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na forma da legis-
lação vigente, e:

CONSIDERANDO a Decisão Singular GAC/LRH - 979/2022 emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em 17 de outubro de 
2022 que indeferiu pedido de medida cautelar para sustação de processo licitatório, ante a ausência do requisito de plausibilidade jurídica;
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CONSIDERANDO que, apesar do indeferimento, o órgão determinou a esta municipalidade apresente manifestação sobre os itens 5.1, 5.2 
e 5.3 do Termo de Referência;

CONSIDERANDO que o Processo Licitatório n. 18/2022, Pregão Eletrônico n. 11/2022, da Secretaria de Assistência Social, já havia sido 
retificado quanto à vedação de prática de taxa negativa antes do recebimento da decisão do TCE/SC por este ente público;

Por meio do presente Edital, decide SUSPENDER o Processo Licitatório n. 18/2022, Pregão Eletrônico n. 11/2022, a fim de zelar pela segu-
rança da futura contratação, com o objetivo de reanalisar a definição dos itens 5.2 e 5.3 do Termo de Referência do edital, com posterior 
reabertura dos prazos legais.

São Miguel do Oeste- SC, 28 de outubro de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F693-3C23-E4BE-0B91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAÍS JALINE SIPPERT COSTA (CPF 060.XXX.XXX-02) em 28/10/2022 16:12:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: https://saomigueldooeste.1doc.com.br/verifica-
cao/F693-3C23-E4BE-0B91

https://saomigueldooeste.1doc.com.br/verificacao/F693-3C23-E4BE-0B91
https://saomigueldooeste.1doc.com.br/verificacao/F693-3C23-E4BE-0B91
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 222/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4281051

 

Página: 1 / 3 

São Miguel do Oeste, 28/10/2022 

THAIS JALINE SIPPERT COSTA 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nr.: 131/2022 

CNPJ: 82.821.174/0001-80 Telefone: (49) 3631-2000 
Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1199 - CENTRO 
CEP: 89900-000 - São Miguel do Oeste 

 
Processo Adm.:  222/2022 
Data do Processo: 14/10/2022 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve: 

 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Nr. Processo: 
b) Nr. Licitação: 
c) Modalidade: 
d) Data de Homologação: 
e) Objeto da Licitação: 

 
 
 

Lote: 1 

222/2022 
131/2022 - PE 
Pregão eletrônico 
28/10/2022 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CARIMBOS 
E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM 
O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 

Participante: ALEX ANDERSON GOULART 

Item   Especificação 

1 CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, CAIXA 10, 
MEDIDA APROXIM - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO- 
ENTINTADO, CAIXA 10, MEDIDA APROXIMADA: 1 x 3 
CM. 

 
 

Marca 

Trodat 

 
 

Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

10,000  UN 44,1700  441,70 

 

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

2 CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, CAIXA 20, 
MEDIDA APROXIM - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO- 
ENTINTADO, CAIXA 20, MEDIDA APROXIMADA: 1,4 x 
3,8 CM. 

Trodat 30,000 UN 47,7500 1.432,50 

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

3 CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, CAIXA 30, 
MEDIDA APROXIM - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO- 
ENTINTADO, CAIXA 30, MEDIDA APROXIMADA: 1,9 x 5 
CM. 

Trodat 40,000 UN 57,3000 2.292,00 

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

4 CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, CAIXA 40, 
MEDIDA APROXIM - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO- 
ENTINTADO, CAIXA 40, MEDIDA APROXIMADA: 2,4 x 6 
CM. 

Própria 10,000 UN 64,4700 644,70 

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
 

 

5 CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, CAIXA 50, 
MEDIDA APROXIM - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO- 
ENTINTADO, CAIXA 50, MEDIDA APROXIMADA: 3 x 6,9 

Trodat 10,000 UN 95,5000 955,00 
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São Miguel do Oeste, 28/10/2022 

THAIS JALINE SIPPERT COSTA 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 CM.  

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

6 CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, CAIXA 55, 
MEDIDA APROXIM - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO- 
ENTINTADO, CAIXA 55, MEDIDA APROXIMADA: 4 x 6 
CM. 

Trodat 10,000 UN 107,4400 1.074,40 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

7 CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, CAIXA 60, 
MEDIDA APROXIM - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO- 
ENTINTADO, CAIXA 60, MEDIDA APROXIMADA: 3,7 x 
7,6 CM. 

Trodat 10,000 UN 105,0500 1.050,50 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

8 ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA 20 - ALMOFADA 
PARA CARIMBO CAIXA 20 

Trodat 30,000 UN 23,0000 690,00 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

9 ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA 30 - ALMOFADA 
PARA CARIMBO CAIXA 30 

Trodat 30,000 UN 24,0000 720,00 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

10 ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA 40 - ALMOFADA 
PARA CARIMBO CAIXA 40 

Trodat 20,000 UN 25,5000 510,00 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

11 ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA 50 - ALMOFADA 
PARA CARIMBO CAIXA 50 

Trodat 10,000 UN 34,5000 345,00 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

12 ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA 55 - ALMOFADA 
PARA CARIMBO CAIXA 55 

Trodat 10,000 UN 39,0000 390,00 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

13 ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA 60 - ALMOFADA 
PARA CARIMBO CAIXA 60 

Trodat 10,000 UN 42,5000 425,00 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
14 ALMOFADA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 30 - Trodat 10,000 UN 34,0000 340,00 

 ALMOFADA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 30      

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

15 ALMOFADA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 40 - Trodat 10,000 UN 35,5000 355,00 
 ALMOFADA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 40      

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

16 ALMOFADA PARA CARIMBO OVAL CAIXA 44 
ALMOFADA PARA CARIMBO OVAL CAIXA 44 

- Trodat 20,000 UN 39,0000 780,00 

Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

17 BORRACHA PARA CARIMBO CAIXA 20 - BORRACHA 
PARA CARIMBO CAIXA 20 

Item   Especificação 

18 BORRACHA PARA CARIMBO CAIXA 30 - BORRACHA 
PARA CARIMBO CAIXA 30 

Item   Especificação 

19 BORRACHA PARA CARIMBO CAIXA 40 - BORRACHA 
PARA CARIMBO CAIXA 40 

Item   Especificação 

20 BORRACHA PARA CARIMBO CAIXA 50 - BORRACHA 
PARA CARIMBO CAIXA 50 

Trodat 
 

Marca 

Trodat 
 

Marca 

Trodat 
 

Marca 

Trodat 

30,000 UN 22,0000 660,00 
 

Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

30,000  UN 23,9400  718,20 
 

Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

20,000  UN 30,5000  610,00 
 

Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

10,000  UN 36,5000  365,00 
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São Miguel do Oeste, 28/10/2022 

THAIS JALINE SIPPERT COSTA 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Item   Especificação 

21 BORRACHA PARA CARIMBO CAIXA 55 - BORRACHA 
PARA CARIMBO CAIXA 55 

Item   Especificação 

22 BORRACHA PARA CARIMBO CAIXA 60 - BORRACHA 
PARA CARIMBO CAIXA 60 

Marca 

Trodat 
 

Marca 

Trodat 

Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

20,000  UN 39,0000  780,00 

 
Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

10,000  UN 41,0000  410,00 

 

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

23 BORRACHA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 30 - Trodat 10,000 UN 31,0000 310,00 
 BORRACHA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 30      

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

24 BORRACHA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 40 - Trodat 10,000 UN 34,0000 340,00 
 BORRACHA  PARA CARIMBO REDONDO CAIXA 40      

Item   Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
 

 

25 BORRACHA PARA CARIMBO OVAL CAIXA 44 - 
BORRACHA PARA CARIMBO OVAL CAIXA 44 

Trodat 10,000 UN 36,0000 360,00 
 

Total do Participante: 16.999,00 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 
 

Total Geral: 16.999,00 
 

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
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LEI 8.043 - RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DA ARIS
Publicação Nº 4280926

LEI Nº 8.043/2022
RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES CONSUBSTANCIADO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 
DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.

FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Con-
sórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município 
e o Consórcio Público ARIS.

Art. 2º O texto consolidado do Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público está publicado nas páginas da 
edição nº 3956 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (Edição de 24/08/2022, disponível em: https://edicao.dom.
sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F2022%2F08%2F1661364701_edicao_3956_assinada.
pdf#page=2370.

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

LEI 8.044 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E INCUBAÇÃO - CITEOSC
Publicação Nº 4280928

LEI Nº 8.044/2022
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E INCUBAÇÃO DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA – 
CITEOSC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.

FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Centro de Inovação, Tecnologia e Incubação do Extremo Oeste de Santa Catarina – CITEOSC, 
com sede na Rua Sete de Setembro, 2307 – Sala 401-G, Centro de São Miguel do Oeste (SC), CEP 89900-000, inscrito no CNPJ sob nº 
22.880.778/0001-75, registrado no Ofício de Registros Civis das Pessoas Jurídicas de São Miguel do Oeste sob nº 004558, folha 014, Livro 
A-014, na Comarca do Município de São Miguel do Oeste (SC).

Art. 2º Ficam os setores competentes da Prefeitura Municipal autorizados a procederem todos os atos necessários ao cumprimento fiel da 
presente Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações constantes do orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

https://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F2022%2F08%2F1661364701_edicao_3956_assinada.pdf#page=2370.
https://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F2022%2F08%2F1661364701_edicao_3956_assinada.pdf#page=2370.
https://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F2022%2F08%2F1661364701_edicao_3956_assinada.pdf#page=2370.
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LEI 8.045 - AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 
10.015.911,58 - CUSTEIO DE DESPESAS EM PROL DO MUNICÍPIO

Publicação Nº 4280929

LEI Nº 8.045/2022
ALTERA O PLANO PLURIANUAL – PPA, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E DA LEI ORÇAMENTÁRIA – LOA, ATRAVÉS DA 
ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 10.015.911,58 (DEZ MILHÕES, QUINZE MIL, NOVECEN-
TOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.

FAÇO saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Fica alterada a Lei nº 7.897, de 10 de novembro de 2021, Plano Plurianual – PPA, para o exercício financeiro de 2022, em confor-
midade com o disposto no presente ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional Suplementar na ordem de R$ 10.015.911,58 
(dez milhões, quinze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a incrementar dotações orçamentárias que se 
evidenciam insuficientes no atendimento de ações de investimentos e serviços públicos em prol da comunidade migueloestina.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 2º Fica alterada a Lei nº 7.834, de 22 de junho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício financeiro de 2022, 
através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 10.015.911,58 (dez milhões, quinze mil, novecentos e onze 
reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a incrementar dotações orçamentárias que se evidenciam insuficientes no atendimento de 
ações de investimentos e serviços públicos em prol da comunidade migueloestina.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º Fica alterada a Lei nº 7.919, de 29 de dezembro de 2021, Lei Orçamentária – LOA, para o exercício financeiro de 2022, mais pre-
cisamente o Orçamento Geral do Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, através da abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 10.015.911,58 (dez milhões, quinze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a 
incrementar dotações orçamentárias que se evidenciam insuficientes no atendimento de ações de investimentos e serviços públicos em prol 
da comunidade migueloestina.

CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 4º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal proceder a abertura, por ato próprio, de um Crédito Adicional Suplementar na 
importância de R$ 10.015.911,58 (dez milhões, quinze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), objetivando a incrementar 
ações orçamentárias no orçamento em execução, em conformidade com o disposto a seguir:

02.000 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
02.001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0021.2.005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DO GABINETE DO PREFEITO
2 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 100.000,00

02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.316.2.096 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DE HABITAÇÕES POPULARES
9 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 42.000,00

03.000 - SECRETARIA ADMIN, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
03.001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
28.846.0046.2.092 - PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - RPV
29 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 260.500,00
30 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 60.000,00

03.004 - DEPARTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.122.0024.2.018 – ADMIN.GERAL DOS BENS E SERV.DA UNIDADE
36 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 20.000,00
37 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 15.000,00

03.011 - TRIBUTAÇÃO, FISCALIZ. E CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA
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04.129.0030.2.020 – ADMINISTR. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO
42 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 20.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 – ADMINISTRAÇÃO
12.122.0021.2.025 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DA UNIDADE
52 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 235.000,00
05.002 – SETOR DE ENSINO
12.361.0188.2.029 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
66–3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18.0018 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 2.823.762,58
12.365.0185.2.033 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
61–3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18.0018-APLICAÇÕES DIRETAS R$ 981.126,83
61 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.337.093.77
12.365.0185.2.098 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SEVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
63–3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18.0018-APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.226.428,40
12.365.0185.1.024 - CONSTR. AMPLIAÇ. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS
E MATER.PERMAN.-CRECHES
59–4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001-APLICAÇÕESDIRETAS R$ 1.460.000,00
12.361.0188.1.025 - CONSTR., AMPL. E AQUIS. DE ÁREA DE TERRA,
BEM COMO EQUIP E MOBIL. EM GERAL
65–4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001-APLICAÇÕES DIRETAS R$ 280.000,00

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
22.661.0346.1.033 - REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO
DO PARQUE RINEU GRANZOTTO
84 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 300.000,00

07.002 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –
FUMDEC
22.661.0346.2.084 - PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÔMICOS
91 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 200.000,00

09.000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
09.001 - ENCARGOS GERAIS
06.182.0174.2.050 - ADM GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA POLÍCIA
CIVIL
110 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 40.000,00

10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10.001 - PLANEJAMENTO
04.121.0040.1.050 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO
117–4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080-APLICAÇÕESDIRETAS R$ 30.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0021.2.026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 185.000,00
08.122.0021.2.026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 250.000,00
08.244.0033.2.068 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
5 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 150.000,00
TOTAL R$ 10.015.911,58

Art. 5º Para o atendimento do crédito transcrito neste ato, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover as seguintes 
reduções das dotações abaixo discriminadas e constantes da mesma matéria orçamentária em execução, a saber:

02.000 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
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02.001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0021.2.005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DO GABINETE DO PREFEITO
1 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 300.000,00

03.000 - SECRETARIA ADMIN, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
03.001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS
28.846.0045.2.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS VIA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS
26 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 150.336,33
28 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 2.057,44

03.003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
04.122.21.2017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA
UNIDADE
32 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 70.000,00
33 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 50.000,00
03.013 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
04.122.21.2023 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA
UNIDADE
47 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 90.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.002 – SETOR DE ENSINO
12.365.0185.1.024 - CONSTR. AMPLIAÇ. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS
E MATER.PERMAN.-CRECHES
59 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.773.885,50
12.361.0188.1.025 - CONSTR., AMPL. E AQUIS. DE ÁREA DE TERRA,
BEM COMO EQUIP E MOBIL. EM GERAL
65 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.485.734,55
12.365.0185.1.324 - CONSTR. AMPLIAÇ. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E
MATER.PERMAN.-PRÉ-ESCOLA
60 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 57.030,00
12.361.0188.2.029 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
66 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.200.000,00
67 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 599.697,39
12.365.0185.2.033 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
61 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 8.131,73
62 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 949.834,23
12.365.0185.2.098 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SEVIÇOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
63 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 1.390.000,00
64 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 127.004,41
12.361.0025.2.215 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL
57 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.19.0019 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 30.000,00
12.361.0239.2.030 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR
68 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 55.000,00
12.365.0427.2.099 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL –
PRÉ ESCOLA
77 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 100.000,00
12.362.0239.2.140 - ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DO TRANSP.
ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
71 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 51.200,00
12.361.0025.2.215 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL
56 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 80.000,00
12.122.0021.2.036 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
54 – 3.3.50.00.00.00.00.0.1.01.1001 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 61.000,00

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
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04.122.0346.1.333 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ÓRGÃO
85 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 100.000,00

07.002 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – FUMDEC
23.695.0813.2.876 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS
DO TURISMO
92 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 300.000,00
22.661.0346.1.035 - AQUIS. IMÓVEIS, CONSTR. AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/OS DISTRITOS INDUSTRIAIS
89 – 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICAÇÕES DIRETAS R$ 400.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0033.1.060 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS
04 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 25.000,00
08.244.0055.1.061 - CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DO CRAS
07 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 30.000,00
08.244.0483.1.092 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA A
ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 30.000,00
08.244.0487.1.063 - REFORMA E EQUIPAMENTO DO CAIC
14 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
08.244.0487.2.187 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CRAS
17 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
08.244.9427.2.070 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
19 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 90.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.003 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
08.243.0483.1.062 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE PARA OS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
20 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 100.000,00

15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0485.1.064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
24 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 150.000,00
08.241.0485.2.061 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
25 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
08.241.0485.2.061 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
26 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0080 - APLICACOES DIRETAS R$ 40.000,00
TOTAL R$ 10.015.911,58

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.
[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]
ELIZETE XAVIER DOS SANTOS
Secretária Municipal Adjunta de Finanças

[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral
Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
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OFICIO_DE_CONVOCACAO_186_2022_PATRICIA_ALINE_BIANCHI
Publicação Nº 4281409

São Miguel do Oeste SC, 28 de outubro de 2022.
OF. Nº 186/2022 – SAGP – DDP
A(o) Senhor(a)
PATRICIA ALINE BIANCHI

Prezado (a) Senhor (a),

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência 
que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 9.343/2020, que delega ao Secretário Municipal de 
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 
de 1990; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir o cargo de FISIOTERAPEUTA, 30h (trinta horas) semanais, aprovado no Processo Seletivo 
nº 001/2021 de 26 de março de 2021, cujo resultado foi homologado em 11 de junho de 2021.

Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, 
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/185/ps-0012021, Processo Seletivo Edital nº 001/2021, im-
portara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.

Atenciosamente.

[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

PORT_1571_IVANIA_BARBIERI_CONCEDER_GOZO_DE_LICENCA_PREMIO
Publicação Nº 4281266

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1571/2022

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que 
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribui-
ções constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando a homologação do resultado final do Processo para Concessão de Licenças Prêmio para o ano de 2022, conforme Edital nº 
001/2021 da Secretaria Municipal de Educação;

Considerando a Portaria SAFGP/DDP n. 0144/2021 de 01 de fevereiro de 2021, que concedeu o direito à 3ª licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 26 de fevereiro de 2015 a 25 de fevereiro de 2020, a servidora Ivania Barbieri.

RESOLVE:
Art.1º CONCEDER o gozo de 30 (trinta) dias da 3ª licença prêmio à IVANIA BARBIERI, servidora pública municipal efetiva, ocupante do 
cargo de Professor, da Secretaria Municipal de Educação, concedido o direito conforme Portaria SAFGP/DDP n. 0144/2021 de 01 de fevereiro 
de 2021, a serem gozados de 03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022.

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

Registre-se, publique-se e comunique-se.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/140/edital-0112019,
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PORT_1572_MARISA_ROSA_MENDONCA_CONCEDER_GOZO_DE_LICENCA_PREMIO
Publicação Nº 4281269

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1572/2022

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que 
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribui-
ções constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando a homologação do resultado final do Processo para Concessão de Licenças Prêmio para o ano de 2022, conforme Edital nº 
001/2021 da Secretaria Municipal de Educação;

Considerando a Portaria SGPT/DDP n. 1375/2019 de 23 de outubro de 2019, que concedeu o direito à 1ª licença prêmio, referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 03 de abril de 2012 a 02 de abril de 2017, a servidora Marisa Rosa Mendonça.

RESOLVE:
Art.1º CONCEDER o gozo de 30 (trinta) dias da 1ª licença prêmio à MARISA ROSA MENDONÇA, servidora pública municipal efetiva, ocu-
pante do cargo de Professor, da Secretaria Municipal de Educação, concedido o direito conforme Portaria SGPT/DDP n. 1375/2019 de 23 de 
outubro de 2019, a serem gozados de 03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022.

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

Registre-se, publique-se e comunique-se.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PORT_1573_VANDERLEIA_BRANDEMBURG_CONCEDER_GOZO_DE_LICENCA_PREMIO
Publicação Nº 4281272

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1573/2022

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que 
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribui-
ções constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando a homologação do resultado final do Processo para Concessão de Licenças Prêmio para o ano de 2022, conforme Edital nº 
001/2021 da Secretaria Municipal de Educação;

Considerando a Portaria SAGP/DDP n. 1158/2021 de 24 de novembro de 2021, que concedeu o direito à 1ª licença prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2014 a 02 de fevereiro de 2019, a servidora Vanderleia Brandemburg;

RESOLVE:
Art.1º CONCEDER o gozo de 30 (trinta) dias da 1ª licença prêmio à VANDERLEIA BRANDEMBURG, servidora pública municipal efetiva, ocu-
pante do cargo de Professor, da Secretaria Municipal de Educação, concedido o direito conforme Portaria SAGP/DDP n. 1158/2021 de 24 de 
novembro de 2021, a serem gozados de 03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022.

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

Registre-se, publique-se e comunique-se.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.
[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
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E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PORT_1574_MARINEUSA_ADRIANA_DE_OLIVEIRA_CONCEDER_GOZO_DE_LICENCA_PREMIO
Publicação Nº 4281274

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1574/2022

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que 
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribui-
ções constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando a homologação do resultado final do Processo para Concessão de Licenças Prêmio para o ano de 2022, conforme Edital nº 
001/2021 da Secretaria Municipal de Educação;

Considerando a Portaria SGPT/DDP n. 0759/2019 de 02 de maio de 2019, que concedeu o direito à 3ª licença prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 02 de fevereiro de 2014 a 01 de fevereiro de 2019, a servidora Marineusa Adriana de Oliveira.

RESOLVE:
Art.1º CONCEDER o gozo de 30 (trinta) dias da 3ª licença prêmio à MARINEUSA ADRIANA DE OLIVEIRA, servidora pública municipal efetiva, 
ocupante do cargo de Agente de Limpeza e Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Educação, concedido o direito conforme Portaria 
SGPT/DDP n. 0759/2019 de 02 de maio de 2019, a serem gozados de 09 de novembro de 2022 a 08 de dezembro de 2022.

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

Registre-se, publique-se e comunique-se.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.
[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PORT_1575_DESIGNAR_LUCILENE_MARISA_PINTO_GESTANTE_ATIVIDADES_ADMINISTRATIVAS
Publicação Nº 4281277

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1575/2022

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que 
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribui-
ções constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando a previsão do artigo 82, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 009/2012;

Considerando o parecer jurídico constante no despacho 26 do Memorando 22.005/2022, de que às servidoras gestantes deverá ser dispo-
nibilizado local salubre e não perigoso para o exercício de suas atividades junto à Administração Municipal;

Considerando o Memorando 35.309/2022, despacho 57, com a solicitação da servidora Lucilene Marisa Pinto, gestante, de passar a desem-
penhar atividades administrativas;

Considerando o despacho 59 do mesmo Memorando, com a informação de que a servidora permanecerá atuando junto ao ESF São Jorge, 
em atividades administrativas.

RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR temporariamente a servidora pública municipal efetiva LUCILENE MARISA PINTO, gestante, para passar a desempenhar 
atividades administrativas junto ao ESF São Jorge, a partir de 31 de outubro de 2022 até o início da licença maternidade.
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.
[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PORT_1576_PATRICIA_ADRIANA_DA_SILVA_ARALDI_CONTRATAR_EM_CARATER_TEMPORARIO
Publicação Nº 4281293

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1576/2022

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que 
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atribui-
ções constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, assevera que dentre outros a educação é um direito social, sendo competência 
comum aos municípios proporcionar meios de acesso à educação;

Considerando a Resolução 002/2019 do Conselho Municipal de Educação, a qual aprovou na íntegra o parecer 002/2019 da Câmara Especial 
Permanente de Educação Especial, que regulamenta a Educação Especial, bem como estabelece as normas para atendimento do Segundo 
Professor na rede municipal de ensino de São Miguel do Oeste/SC;

Considerando que a Lei nº 6.616, de 14 de Fevereiro de 2012 e suas alterações, concede prerrogativa de contratação de pessoal para aten-
der à necessidade temporária de excepcional interesse público, como é o caso;

Considerando o Memorando 42.601/2022 da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a contratação de um Professor na área da Edu-
cação Especial para atuar na EMEIEF Marechal Arthur da Costa e Silva, em virtude do pedido de exoneração da Senhora Chaiane Domerasky 
da Rocha Porfirio, conforme Portaria SAGP/DDP n.1452/2022;

Considerando a classificação no Processo Seletivo Simplificado 010/2022, homologado em 12 de agosto de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO a senhora PATRICIA ADRIANA ALBINA DA SILVA ARALDI, pelo regime Estatutário, ACT, 
para ocupar o cargo de Professor, na área da Educação Especial, com carga horária de 40 horas semanais, para atuar na EMEIEF Marechal 
Arthur da Costa e Silva, da Secretaria Municipal de Educação, atendendo no período matutino o aluno A.A.S.L. e no turno vespertino a aluna 
E.R.T.M., a partir de 01 de novembro de 2022 até o término da necessidade dos alunos ou até o final do ano letivo de 2022.

Art. 2º Aplica-se ao servidor o disposto nos artigos 77 a 100, 111, 115 a 185, 188, 190, 191, 193, e 194 do Estatuto dos Servidores do 
Município, nos termos da Lei 6616/2012.

Art. 3º O Regime Jurídico Único aplicável ao servidor é o Estatutário e o Regime Previdenciário é o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4º As partes têm direito de rescisão a qualquer momento.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE,SC.
Em 28 de outubro de 2022.
[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
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[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PORT_1577_ALTERA_A_PORTARIA_1542_2022_PROCESSO_SELETIVO_INTERNO_CRECHE_DE_FERIAS
Publicação Nº 4281418

PORTARIA SAGP/DDP Nº 1577/2022
ALTERA PORTARIA SAGP/DDP 1542/2022 QUE CONSTITUIU COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-
CADO INTERNO PARA SELEÇÃO DE SERVIDORES ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATUAR NA CRECHE DE FÉRIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando a competência que lhe confere o Inciso VIII, 
do Art. 72 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990, e considerando a Lei Municipal 6.616/2012 de 14 de fevereiro 
de 2012, e,

Considerando a Portaria SAGP/DDP n. 1542/2022 que constituiu Comissão Especial para realização de Processo Seletivo Simplificado Interno 
para seleção de servidores admitidos em caráter temporário dos cargos de Professor de Educação Infantil e Auxiliar de Creche para atuar 
na creche de férias;

Considerando o Memorando 47.478/2022, despacho 12, onde a Secretaria Municipal de Educação solicita a inclusão do cargo de Coordena-
dor Pedagógico no Processo Seletivo Simplificado.

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o artigo 1º da Portaria SAGP/DDP n. 1542/2022, de 19 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º CONSTITUIR Comissão Especial para realização de Processo Seletivo Simplificado Interno, que terá por objetivo e finalidade o 
auxílio à Administração para organizar, coordenar e fiscalizar os atos do certame seletivo para seleção de servidores admitidos em caráter 
temporário dos cargos de Professor de Educação Infantil, Auxiliar de Creche e Coordenador Pedagógico para atuar na creche de férias, 
composta pelos seguintes servidores:”

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

Registre-se, publique-se e comunique-se.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 28 de outubro de 2022.

[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]
BRUNA DA CRUZ
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
E no Portal da Transparência do Município em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

[assinado digitalmente]
Mônica Spiess
Técnico Administrativo

PROCESSO LICITATÓRIO 223/2022
Publicação Nº 4280987

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C604C5D3DE5CC1653551C37FCBB20B9861EE2943
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 223/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2022

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO CONFORME 
PROJETO ESPECÍFICO PARA FECHAMENTO DO PALCO NA PRAÇA WALNIR BOTTARO DANIEL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/
SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 31 de outubro até às 08h15 do dia 11 de novembro de 2022.
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Abertura da sessão pública: Às 08h30 do dia 11 de novembro de 2022.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199, 
telefone (0xx49) 3631-2006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão 
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.

São Miguel do Oeste/SC, 28 de outubro de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 229/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 4281480

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CEE1509516AE73246A870FE310EE1AD873143CAE
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 229/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 136/2022

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ESPECIFICAMENTE PASTAS E ENVELOPES INS-
TITUCIONAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS SECRETARIAS E DAS ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM OS MODELOS E ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 01 de novembro até às 08h15 do dia 14 de novembro de 2022.
Abertura da sessão pública: Às 08h30 do dia 14 de novembro de 2022.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199, 
telefone (0xx49) 3631-2006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão 
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.

São Miguel do Oeste/SC, 28 de outubro de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.saomiguel.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.saomiguel.sc.gov.br
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Schroeder

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 136/2022–PMS
Publicação Nº 4278437

MUNICPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nº. 136/2022–PMS
Dispensa de Licitação nº. 65/2022 – PMS - Processo nº. 201/2022-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo 
Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o no 03.774.688/0047-38, estabelecida na Rua 28 
de agosto nº 560, Nova Esperança, no Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270.000

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para ministrar Cursos Profissionalizantes aos muni-
cípes de Schroeder nas áreas de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico; Metrologia; Operação em Tornos CNC Fanuc e Programação 
em Torno CNC Fanuc, conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE VALOR R$ 
UNITÁRIO VALOR R$ TOTAL

1
Curso de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico com carga horária mínima 
de 16 horas para público com idade mínima de 14 anos. Turma com no máximo 20 
alunos.

1 Unid. 2.880,00 2.880,00

2
Curso de Metrologia com carga horária mínima de 16 horas para público com idade 
mínima de 14 anos e conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico.
Turma com no máximo 20 alunos.

1 Unid. 2.880,00 2.880,00

3
Curso de Operação em Tornos CNC Fanuc com carga horária mínima de 20 horas 
para público com idade mínima de 14 anos e conhecimento em leitura e interpreta-
ção de desenho técnico e metrologia.Turma com no máximo 20 alunos.

1 Unid. 3.240,00 3.240,00

4
Curso de Programação em Tornos CNC Fanuc com carga horária mínima de 20 horas 
para público com idade mínima de 14 anos e conhecimento em leitura e interpreta-
ção de desenho técnico e metrologia.Turma com no máximo 20 alunos.

1 Unid. 3.240,00 3.240,00

TOTAL R$ 12.240,00

Valor: R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais)
Data da Assinatura: 27/10/2022 Vigência: 31/12/2022

Felipe Voigt
Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 135/2022-PMS
Publicação Nº 4278236

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato nº. 135/2022-PMS
Tomada de Preços nº. 40/2022-PMS - Processo nº. 143/2022-PMS
Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo 
Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada GUARASUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,, inscrita no CNPJ sob o no 47.769.939/0001-89, estabelecida na Rua José 
Vieira Filho nº. 71, box 16, Bairro Centro, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de construção de duas salas de aula e construção de uma lixeira (com forne-
cimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, mais serviços preliminares, serviços complementares e limpeza) do C.E.I. 
Abelhinha Feliz, totalizando uma área de 131,79 m² a ser construída, localizada na Rua 500 – Erich Froehner, n° 3997, Bairro Schroeder I no 
Município de Schroeder - SC de acordo com memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme consta na proposta 
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor: R$ 211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais).
Data da Assinatura: 27/10/2022 – Vigência: 31/12/2022
Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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TERMO ADITIVO Nº. A63/2022 – PMS
Publicação Nº 4278091

TERMO ADITIVO Nº. A63/2022 – PMS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 108/2022– PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço 
municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito 
Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 
1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Mauricio Vogelsanger, inscrito no CPF sob o no 638.924.309-00.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 108/2022-PMS, celebrado em 01 de setembro de 2022, Modalidade Tomada da Preço nº. 
33/2022-PMS, Processo nº. 124/2022-PMS, tendo como objeto contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares 
e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua 129 (lateral da Rua Alberto Zanella) – OPP à Estaca 03, com extensão de 60,00m e 
área de 600,00m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, 
conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas.

Considerando que se enquadra no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal
Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana para aditivo no valor de R$ 6.838,61 (seis mil oitocentos 
e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) conforme Parecer 55/2022 do Setor de Engenharia.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entre as 
partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula Quarta “do valor do contrato” no item 4.1, aditando o valor de R$ 6.838,61 (seis mil oitocentos e 
trinta e oito reais e sessenta e um centavos), passando a ser o valor do contrato inicial de R$ 154.838,61 (cento e cinquenta e quatro mil 
oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos)

Cláusula 2ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 108/2022-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente 
contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 27 de outubro de 2022.
CONTRATADA:
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
Mauricio Vogelsanger
CPF no 638.924.309-00
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
1ª ____________________________   2ª ____________________________
Nome: Daniela Samulescki    Nome: Valquiria Heidorn Eing
CPF nº. 053.350.739-18     CPF nº. 690.419.039-68

TERMO ADITIVO Nº. A64/2022 – PMS
Publicação Nº 4278139

TERMO ADITIVO Nº. A64/2022 – PMS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2022– PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço 
municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito 
Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.094.645/0001-29, estabelecida 
na Rua Eugênio Moreira, nº. 187, salas 06, 07 e 09, Bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.202-
100, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira, 
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inscrito no CPF nº 381.042.459-53.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 121/2022-PMS, celebrado em 30 de setembro de 2022, Modalidade Tomada da Preço nº. 
37/2022-PMS, Processo nº. 140/2022-PMS, tendo como contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, repavimentação asfáltica, nivelamento de caixas para 
bocas de lobo, serviços complementares e sinalização viária da Rua 01 – Marechal Castelo Branco (Trecho entre as ruas R. Guilherme Zer-
bin e R. Julio Bauer) - Estaca 0PP à Estaca 11 + 15,11 m, com extensão de 1.305,55 m e área de total de 12.700,21 m² e execução (com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, terraplanagem, serviços complementares 
e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua 107 - Helena Koplin, com área total de 309,47 m², no Município de Schroeder/SC , de 
acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme consta na proposta vencedora que faz parte 
integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e 
condições a enunciadas.

Considerando que se enquadra no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal
Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana para aditivo no valor de R$ 30.683,65 (trinta mil seiscentos 
e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) conforme Parecer 65/2022 do Setor de Engenharia.
Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entre as 
partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula Quarta “do valor do contrato” no item 4.1, aditando o valor de R$ 30.683,65 (trinta mil seiscentos e 
oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), passando a ser o valor do contrato inicial de R$ 1.328.275,47 (um milhão trezentos e vinte 
e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Cláusula 2ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 121/2022-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado 
no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente 
contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 27 de outubro de 2022.
CONTRATADA:
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira
CPF nº 381.042.459-53

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
1ª ____________________________    2ª ____________________________
Nome: Daniela Samulescki     Nome: Valquiria Heidorn Eing
CPF nº. 053.350.739-18      CPF nº. 690.419.039-68

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 40/2022-PMS
Publicação Nº 4278254

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 40/2022-PMS
O Prefeito Municipal, Felipe Voigt, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDI-
CAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE PREÇO Nº.40/2022-PMS, PROCESSO Nº. 143/2022–PMS, adjudicando 
em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos 
participantes:
Vencedora: GUARASUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 47.769.939/0001-89, estabelecida na Rua José Vieira 
Filho nº. 71, box 16, Bairro Centro, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de construção de duas salas de aula e construção de uma lixeira (com forne-
cimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, mais serviços preliminares, serviços complementares e limpeza) do C.E.I. 
Abelhinha Feliz, totalizando uma área de 131,79 m² a ser construída, localizada na Rua 500 – Erich Froehner, n° 3997, Bairro Schroeder I no 
Município de Schroeder - SC de acordo com memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme consta na proposta 
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais).
Data da Assinatura: 27/10/2022 – Vigência: 31/12/2022
Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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ATA PREGÃO PRESENCIAL 09_2022-SANEAMENTO (SEQUÊNCIA 01
Publicação Nº 4278049

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER 

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

 Número da ATA:     16/2022    (Sequência: 1)

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  9/2022 - PR

14/2022

07/10/2022

Folha:  1/2

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para
prestação de serviço de corte, torno, solda e fresa para atender as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do
Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com o representante da empresa para abertura da licitação.

Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de

Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.

Apresentou envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento a empresa

MONTEFAB INDUSTRIA E MONTAGEM DE MÁQUINAS LTDA., devidamente protocolados no horário e data

determinado no edital.  Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento,

constatando-se que o representante da empresa MONTEFAB INDUSTRIA E MONTAGEM DE MÁQUINAS LTDA., está

credenciado para a licitação. Pois apresentou a documentação para o credenciamento de acordo com o edital.  Foi

aberto o envelope da proposta comercial da empresa MONTEFAB INDUSTRIA E MONTAGEM DE MÁQUINAS LTDA

Em prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após encerramento dos lances registrados resultou vencedora a

empresa conforme segue ata de lances.   Constatando vencedora a empresa MONTEFAB INDUSTRIA E MONTAGEM

DE MÁQUINAS LTDA., sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram

rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que

a empresa MONTEFAB INDUSTRIA E MONTAGEM DE MÁQUINAS LTDA, apresentou CND Federal vencida em 12/02

/2022 este documento é exigido no edital no item 7.1.1 e apresentou CND Municipal vencida em 07/02/2022 este

documento é exigido no edital no item 7.1.3, sendo assim a empresa não apresentou a documentação de acordo com

o edital, se tratando de empresa EPP  e de acordo com a  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no

seu artigo 43 traz que " As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição.  § 1º  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas

ou positivas com efeito de certidão negativa.  § 2º  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º

deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação". Sendo concedido o prazo de cinco dias uteis para

apresentação de nova certidão, caso contrário será considerada inabilitada.    Diante do exposto, encerra-se a sessão e

pede-se que seja entregue cópia da ata ao participante presente.
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ATA REGISTRO DE PREÇOS PR 65_2022-PMS
Publicação Nº 4278882
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DISPENSA 65/2022-PMS
Publicação Nº 4278416

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  65/2022 - DL

201/2022
27/10/2022

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
R 28 DE AGOSTO,560 - ********
Guaramirim  -  SC
03.774.688/0047-38

Contratação de empresa especializada para ministrar Cursos Profissionalizantes aos municípes de Schroeder nas áreas 
de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico; Metrologia; Operação em Tornos CNC Fanuc e Programação em Torno 
CNC Fanuc.

Inscrição Estadual:

Código: 15043

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - 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;

 JUSTIFICATIVA 

Justificamos a contratação por meio de dispensa de licitação, visando a prestação de serviços de capacitação
profissional a fim de profissionalizar, aperfeiçoar e atualizar os trabalhadores visando a inserção e manutenção no
mercado de trabalho. Os referidos serviços são prestados por empresa sem fins lucrativos e instituição brasileira
de pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,sendo que o preço ora contratado é exequível e
condiz com o praticado no mercado nacional. Convém destacarmos que o SENAI possui histórico de parceria com
o poder público, de todos os níveis. Colaborando na melhoria da qualificação profissional, o SENAI então se
apresenta como espaço de referência para formação, capacitação e qualificação de profissionais.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 Curso de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico com carga

horária mínima de 16 horas para público com idade mínima de 14
anos. Turma com no máximo 20 alunos.

UN 2.880,00  2.880,00  1,00  

2 Curso de Metrologia com carga horária mínima de 16 horas para
público com idade mínima de 14 anos e conhecimento em leitura e
interpretação de desenho técnico.Turma com no máximo 20
alunos.

UN 2.880,00  2.880,00  1,00  

3 Curso de Operação em Tornos CNC Fanuc com carga horária
mínima de 20 horas para público com idade mínima de 14 anos e
conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico e
metrologia.Turma com no máximo 20 alunos.

UN 3.240,00  3.240,00  1,00  

4 Curso de Programação em Tornos CNC Fanuc com carga horária
mínima de 20 horas para público com idade mínima de 14 anos e
conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico e
metrologia.Turma com no máximo 20 alunos.

UN 3.240,00  3.240,00  1,00  
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Seara

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2022
Publicação Nº 4281378

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.
O MUNICÍPIO DE SEARA, inscrito no CNPJ n° 83.024.505/0001-13, com sede na avenida Anita Garibaldi, n° 371, centro, Seara/SC, realizará 
processo licitatório, com critério de julgamento de MENOR PREÇO NO ITEM, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada para criação da arte e impressão de calendário do município de Seara SC.
Item Descrição Qte R$ Total

01

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE CALENDARIO DE PAREDE, BASE MAIS 12 LAMINAS DE MESES 
NAS MEDIDAS DE 30 X 30 CM, GUILHOTINA - CORTE INICIAL, FURADEIRA, GUILHOTINA 
- REFILE FINAL, INTERCALAÇÃO, GRAMPO, SERRILHA, CAPA EM TRIPLEX 300G/M² COM 4 
X 0 CORES, MIOLO 1 EM OFFSET 75G/M² COM 4 X 0 CORES

3000 -

Total -

A planilha de preços que poderá ser preenchida pelos interessados, encontra-se à disposição no endereço eletrônico: https://seara.atende.
net/autoatendimento/servicos/cotacao-de-planilha-de-precos ou poderá ser solicitada via e-mail.. A data e horário limite para apresentação 
das propostas e documentação: dia 03 de novembro de 2022, às 17h30min (horário de Brasília – DF);
Endereço eletrônico para envio das propostas e documentação: compras01@seara.sc.gov.br

Seara/SC, 28 de outubro de 2022.
LUIZ DALAGO JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECRETO Nº 2630
Publicação Nº 4281242

DECRETO N° 2630, de 28 de outubro de 2022.
Formaliza Termo de Credenciamento nº 029/2022 para prestação de serviço de Radiografia para atendimento das demandas do Município 
de Seara.

O Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Sub-cláusula décima da cláusula 
décima segunda, do Termo de Credenciamento n° 029/2022, oriundo do Processo de Licitação n° 001/2022, Modalidade de Inexigibilidade 
n° 001/2022, de 14 de outubro de 2022,

DECRETA
Art.1° Nos termos da homologação e adjudicação do Processo Licitatório realizado em 14 de outubro de 2022 fica CREDENCIADA a empresa 
Beneficência Camiliana do Sul – Hospital São Roque para a prestação de serviço de Radiografia de Coluna lombo sacra e Radiografia de 
Torax (PA e Perfil) para atendimento das demandas do Município de Seara/SC.

Parágrafo único. Considera-se em vigor o presente Termo de Credenciamento a partir da data da Adjudicação da Credenciada junto ao 
Processo Licitatório nº 001/2022, Modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022, datado em 14 de outubro de 2022.

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

Seara/SC, 28 de outubro de 2022
Edemilson Canale
Prefeito

Registra-se e Publica-se
Em, 28 de outubro de 2022

Jerson Antônio Brusamarello
Secretário da Fazenda

https://seara.atende.net/autoatendimento/servicos/cotacao-de-planilha-de-precos
https://seara.atende.net/autoatendimento/servicos/cotacao-de-planilha-de-precos
mailto:compras01@seara.sc.gov.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 144/2022
Publicação Nº 4281373

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 144/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 07/2022
MUNICÍPIO DE SEARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o n° 83.024.505/0001-13, com sede na Avenida Anita 
Garibaldi, n° 371, Centro, Município de Seara/SC – CEP 89.770-000; representado pelo Chefe do Poder Executivo, CONVOCA os candidatos 
aprovados no Processo Seletivo nº 07/2022, conforme relação abaixo, com vistas à contratação do respectivo cargo em caráter temporário, 
para apresentar a documentação exigida para a contratação, em até 03 (três) dias, com fundamento nos termos do Edital (item 9 – do 
provimento das vagas, e seus respectivos subitens) ou, não havendo interesse, apresentar sua carta de desistência, sendo que a ausência 
de manifestação do convocado dentro do prazo indicado é entendida como renúncia tácita.
CARGO: SERVENTE INTERNO – 40H
Nº INSC CANDIDATO POSIÇÃO

25 Eduarda Cristina Gossler 3º

55 Luis Antônio Antunes 4º

Prazo de Contrato: Para substituir titular legalmente afastada.

O candidato que não assumir no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao desta convocação, automati-
camente será desclassificado, sendo chamado o próximo candidato da lista, salvo pedido de prorrogação do prazo devidamente justificado, 
que deve ser requerido ao Secretário Municipal que requereu a contratação. Mediante o interesse público poderá ser deferido ou indeferido 
o requerimento de prorrogação de prazo.

As informações sobre a documentação necessária para a contratação e demais atos deverão ser buscadas perante o Departamento de Re-
cursos Humanos, com endereço na Avenida Anita Garibaldi, 371, Centro, Seara/SC – CEP 89770-000, telefone (49) 3452-8313, no horário 
das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Seara - SC, 28 de outubro de 2022.
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 28 de outubro de 2022.

Jerson Antônio Brusamarello
Secretário da Fazenda

PORTARIAS Nº 629/2022 A Nº 632/2022
Publicação Nº 4281025

Portaria nº. 629, de 28 de outubro de 2022.
Concede férias aos servidores públicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos temos do artigo 129 da Lei Com-
plementar nº. 18/2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Seara e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder aos servidores públicos abaixo, 30 (trinta) dias de férias, com gozo nos seguintes períodos:

Servidores
Período Aquisitivo Período De Gozo
Início Final Início Final

Marivania P. Pereira Lorencetti 01/06/2020 31/05/2021 01/11/2022 30/11/2022
Reginaldo Orlando 01/02/2021 31/01/2022 01/11/2022 30/11/2022
Zelite Anair Magagnin Cerutti 05/03/2021 04/03/2022 07/11/2022 06/12/2022

Art. 2º Conceder à servidora pública abaixo, 20 (vinte) dias de férias, com gozo no seguinte período:

Servidores
Período Aquisitivo Período De Gozo
Início Final Início Final

Cassiane Rosa 02/01/2021 01/01/2022 01/11/2022 20/11/2022

 Art. 3º Conceder aos servidores públicos abaixo, 10 (dez) dias de férias, com gozo nos seguintes períodos:

Servidores
Período Aquisitivo Período De Gozo
Início Final Início Final

Ortência Muller 02/08/2019 01/08/2020 01/11/2022 10/11/2022
Pamela Maria Pinto 23/08/2021 22/08/2022 01/11/2022 10/11/2022

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Seara - SC, 28 de outubro de 2022.
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 28 de outubro de 2022.

Jerson Antônio Brusamarello
Secretário da Fazenda

Portaria nº. 630, de 28 de outubro de 2022.

Converte 1/3 de férias em pecúnia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e do art. 129 e art. 131, § 1º, da lei com-
plementar 18/2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Seara e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Liamara Michaelsen - matrícula 1513-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, 
10 (dez) dias de férias convertidos em pecúnia, referentes ao período aquisitivo de 07/10/2021 a 06/10/2022.

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

Seara - SC, 28 de outubro de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Em 28 de outubro de 2022.

Jerson Antônio Brusamarello
Secretário da Fazenda

Portaria nº. 631, de 28 de outubro de 2022.
Concede aos servidores públicos, 30 (trinta) dias de férias e conversão em pecúnia de 1/3.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e do art. 129 e art. 131, § 1º, da lei com-
plementar 018/2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Seara e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder aos servidores públicos abaixo, 30 (trinta) dias de férias, sendo 10 dias convertidos em pecúnia, com gozo nos seguintes 
períodos:

Servidores
Período Aquisitivo Período De Gozo
Início Final Início Final

Ana Paula Trentini Alves 18/02/2019 17/02/2020 01/11/2022 20/11/2022
Selvilino Rodrigues dos Santos 10/08/2021 09/08/2022 01/11/2022 20/11/2022

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

Seara - SC, 28 de outubro de 2022.
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 28 de outubro de 2022.

Jerson Antônio Brusamarello
Secretário da Fazenda

Portaria n°. 632, de 28 de outubro de 2022.

Demite a pedido servidora pública contratada em caráter temporário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Demitir a pedido, Ana Paula Bedin, matrícula 2800-4, contratada em caráter temporário para exercer a função de Professor Titula-
do, constante no anexo I, Grupo B – Secretaria Municipal de Educação, da Lei Complementar 98/2019, a partir de 28 de outubro de 2022.



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 586

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

Seara - SC, 28 de outubro de 2022.
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Em 28 de outubro de 2022.

Jerson Antônio Brusamarello
Secretário da Fazenda

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 296/2022
Publicação Nº 4280930

Processo Licitatório nº 296/2022
Edital de Pregão Presencial nº 097/2022

O Município de Seara, SC, Comunica aos interessados, que de acordo com a lei nº. 10.520/02 e lei nº. 8.666/93, estará recebendo e pro-
tocolizando no livro respectivo, impreterivelmente até às 08h30min do dia 18/11/2022, “envelopes de credenciamento, da proposta e da 
documentação” referentes à contratação de empresa para locação, instalação e operação técnica de sonorização, iluminação, projeção de 
imagens, locação, montagem e desmontagem de tablado destinados as atividades da mostra de dança que será realizada no dia 08 de 
dezembro de 2022, no centro educacional e esportivo Carecão, Seara/SC. A íntegra do Edital de Pregão Presencial poderá ser obtida no 
Departamento de Licitações do Município ou no site www.seara.sc.gov.br e informações pelos telefones (49) 3452-8328 ou 3452-8327.

Seara, SC, 28 de outubro de 2022.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

RELATÓRIO SALDO DE REGISTRO DE PREÇOS PL 107/2022 - DALCHASSO
Publicação Nº 4281257

MUNICÍPIO DE SEARA
SALDO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022
Licitação: Pregão Presencial 29/2022
Fornecedor: 108022 - JN - DALCHASSO LTDA ME

Item Produto Unidade Qtde. Dispo-
nível

Valor Uni-
tário Valor Total Disponível

2

72858 - SUPORTE GALVANIZADO A FOGO 3'' 1,20 M DE COMPRIMENTO, CHAPA 
DO PEDESTAL DE NO MÍNIMO 1,55 MM DE ESPESSURA; COM UMA CHAPA GAL-
VANIZADA A FOGO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM EM FORMATO U SOL-
DADA NO SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 02 RECIPIENTES PELA ALÇA. CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 6)

UN 210 R$188,95 R$39.679,50

3

65037 - CHAPA DE FERRO PARA REFORÇO DE 2,65 MM, PARA SER AFIXADA 
NA PARTE SUPERIOR E INTERNA DOS RECIPIENTES PARA RESÍDUOS SÓLI-
DOS, PARA GARANTIA DE RESISTÊNCIA DA ALÇA DOS RECIPIENTES, COM AS 
SEGUINTES DIMENSÕES: 0,19 X 0,11X 0,29, COM A ALÇA DE METAL DE 0,12M. 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ( ANEXO 6)

UN 100 R$99,50 R$9.950,00

http://www.seara.sc.gov.br/
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RELATÓRIO SALDO DE REGISTRO DE PREÇOS PL 107/2022 - DISBRAPLAC
Publicação Nº 4281254

MUNICÍPIO DE SEARA
SALDO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022
Licitação: Pregão Presencial 29/2022
Fornecedor: 19151 - DISBRAPLAC LTDA. - ME

Item Produto Unidade Qtde. Disponível Valor Unitário Valor Total Dis-
ponível

1

78276 - RECIPIENTE PARA RESIDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS, EM MATE-
RIAL RESISTENTE PEAD (POLIETILENO ALTA DENSIDADE) INJETADA, COM 
CAPACIDADE DE 70 LITROS E DIMENSÕES DE 35 CM (LARGURA) X 45 CM 
(COMPRIMENTO) X 51 CM (ALTURA), RESISTENTE A SOL E CHUVA. CHAPA 
DE FERRO PARA REFORÇO, AFIXADA NA PARTE SUPERIOR E INTERNA DOS 
RECIPIENTES, PARA GARANTIA DE RESISTÊNCIA DA ALÇA DOS RECIPIEN-
TES DE 2,65 MM, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,19 X 0,11X 0,29, 
COM A ALÇA DE METAL DE 0,12M, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, 
(ANEXO 6). AS LIXEIRAS DEVERÃO SER NAS CORES VERDE OU AMARELA, 
CONFORME SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO. AS LIXEIRAS VERDES DE-
VERÃO TER COLADO UM ADESIVO COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SEARA COM A DESCRIÇÃO DE "LIXO" COM MEDIDAS DE 30 X 22 CM. AS 
LIXEIRAS AMARELAS DEVERÃO TER COLADO UM ADESIVO COM LOGO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA COM A DESCRIÇÃO DE "LIXO RECICLÁ-
VEL" COM MEDIDAS DE 30 X 22 CM.

UN 340 R$238,80 R$81.192,00

5

169631 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO 
ANTA DENSIDADE (PEAD) ADITIVADO CONTRA OS RAIOS ULTRA-VIOLETA, 
QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 60L, ALTURA TOTAL 75CM,AL-
TURA CORPO 65CM, ALTURA TAMPA 9CM, LARGURA 35CM, ESPESSURA 
PAREDE 3MM, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, TAMPA 
BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS 
OUTRAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE CHAVE E SUPORTE 
METALON, ESTRUTURA E SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO EM 
CHAPA 1.2, COM TRATAMENTO ELETROSTATICO E PINTURA EPOXI.

UN 12 R$1.495,00 R$17.940,00

TERMO DE PRORROGAÇÃO PL 107/2022 - DALCHASSO
Publicação Nº 4281256

TERMO DE PRORROGAÇÃO – PL 107/2022
Pregão Presencial nº 029/2022 - Registro de Preços nº 037/2022
Convocamos vossa empresa para dar continuidade ao fornecimento dos itens vencidos no Processo Licitatório nº 107/2022 - Pregão Pre-
sencial nº 029/2022 – Registro de Preços nº 037/2022, pelo período de mais 6 (seis) meses, a contar de 10/11/2022, ante a existência de 
saldo de mercadorias, conforme relação em anexo.

O presente termo é expedido com o objetivo de ratificar o compromisso do proponente, relativamente à manutenção dos preços registrados, 
quando da ocorrência de vendas para a administração municipal.

Seara, SC, 28 de outubro de 2022.
_____________________
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

De acordo.

Em: ____/______/_______

______________________________________
JN Dalchasso Ltda - Me

TERMO DE PRORROGAÇÃO PL 107/2022 - DISBRAPLAC
Publicação Nº 4281253

TERMO DE PRORROGAÇÃO – PL 107/2022
Pregão Presencial nº 029/2022 - Registro de Preços nº 036/2022
Convocamos vossa empresa para dar continuidade ao fornecimento dos itens vencidos no Processo Licitatório nº 107/2022 - Pregão Pre-
sencial nº 029/2022 – Registro de Preços nº 036/2022, pelo período de mais 6 (seis) meses, a contar de 10/11/2022, ante a existência de 
saldo de mercadorias, conforme relação em anexo.
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O presente termo é expedido com o objetivo de ratificar o compromisso do proponente, relativamente à manutenção dos preços registrados, 
quando da ocorrência de vendas para a administração municipal.

Seara, SC, 28 de outubro de 2022.
_____________________
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

De acordo.

Em: ____/______/_______

______________________________________
Disbraplac Ltda - Me
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Siderópolis

Prefeitura

04/2022 EXTRATO OSC
Publicação Nº 4281062

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PMS Nº. 04/2022

OBJETIVO: O Município de Siderópolis torna público que procedeu, na forma do artigo Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014, 
mediante processo administrativo regular de Inexigibilidade de Licitação para firmar termo de colaboração entre o MUNICÍPIO DE SIDERÓ-
POLIS e a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA, com o objetivo de elaboração de projetos de edificações prediais para Construção, 
Reforma e ampliação de prédios públicos, arquitetônicos e complementares, assim como, serviços de cadastro imobiliário, projeto plano 
diretor, revisão e atualização do plano municipal de saneamento básico e elaboração de projetos de loteamento social em atendimento às 
demandas do Município de Siderópolis.
JUSTIFICATIVA: conforme parecer jurídico acostado aos autos do processo em epígrafe.
ASSOCIAÇÃO ADJUDICADA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA
VALOR GLOBAL: R$ 1.592.931,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 30, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
PREFEITO MUNICIPAL

07/2022 AVISO CREDENCIADO - LUIZ
Publicação Nº 4281202

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS 07/2022
AVISO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

O Município de Siderópolis, através do Fundo Municipal de Saúde comunica aos interessados, o resultado parcial do Credenciamento acima 
epigrafado, que tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, 
para realização de atendimento médico em urgência e emergência (plantões) no Pronto Atendimento 24 horas no município de Siderópolis, 
declarando credenciadas as seguintes empresas:
LUIZ ANTÔNIO DE LUCA – CNPJ Nº 27.336.727/0001-09

Sendo assim, abre-se o prazo previsto em lei para interposição de recursos, contados a partir da publicação deste aviso, ficando franqueada 
a vista dos autos aos interessados. Por oportuno, reitera-se que continua aberto o Edital para novos credenciamentos. Informações: (48) 
3435-8900 ou licitacao@sideropolis.sc.gov.br.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

11-31 2017
Publicação Nº 4281226

11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31/2017
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 31/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E A EMPRESA RINCÃO TERRAPLANAGEM E MÃO DE OBRA EIRELI ME

Pelo presente Termo, de um lado o MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
11.270.545/0001-34, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal ANGELO FRANQUI SALVARO, e de outro lado a empresa RIN-
CÃO TERRAPLANAGEM E MÃO DE OBRA EIRELI ME, estabelecida na Avenida D, s/n, Bairro Zona Norte, CEP.: 88828-000, Balneário Rincão/
SC, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 19.858.793/0001-02, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Represen-
tante Legal, Sr. MARCOS FERREIRA BORTOLON, CPF nº 076.068.759-52, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o Contrato 
de n° 31/2017 – que tem como objetivo a construção da UBS - Unidade Básica de Saúde na localidade de Rio Jordão (projeto padroniza-
do - padrão 1 - Ministério da Saúde) numa extensão de 269,76m², referente à proposta nº11270545000134 do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC do Ministério da Saúde, com contrapartida do Município de Siderópolis., pertencentes ao Processo de Licitação nº 
07/2017, homologado em 01/03/2017, para fazer constar as seguintes alterações:

Cláusula Primeira – Do Prazo
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1.1. Nos termos do art.57 da Lei nº 8.666/93, conforme justificativa acostada nos autos do processo em epígrafe fica o contrato acima 
descrito, prorrogado de 31/10/2022 até 31/12/2022.

Cláusula Segunda - Das Demais Cláusulas

3.1. As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

3.2. E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em quatro vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando 
seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito municipal
Contratante

MARCOS FERREIRA BORTOLON
RINCÃO TERR. E MÃO DE OBRA EIRELI ME
CONTRATADO

18/2022
Publicação Nº 4281036

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5F745CC18B835397472FAD9150C49668FE4F4605
MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS 18/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº. 11/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

Código TC/SC: 5F745CC18B835397472FAD9150C49668FE4F4605
1. Objeto: Fornecimento e instalação de grades para portas e janelas, para a Unidade Básica de Saúde ESF Rio Jordão
2. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
3. Data da sessão pública: 16/11/2022 às 14h00 min
4. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Siderópolis (Rua Presidente Dutra, n°01 – Centro, Siderópolis).
5. Obtenção do Edital: O edital na íntegra e demais disposições referente a este pregão estarão disponíveis no site do Município: www.
sideropolis.sc.gov.br
6. Informações: e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br; telefone: (48) 3435-8900.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

87/2022
Publicação Nº 4281028

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6137DF83B1C9E0A1D390791FEDE2E5FA336CF284
MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS 87/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PMS Nº. 57/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

Código TC/SC: 6137DF83B1C9E0A1D390791FEDE2E5FA336CF284
1. Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de coffee breack, para atender as secretarias requisitantes.
2. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
3. Data da sessão pública: 16/11/2022 às 09h00 min
4. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Siderópolis (Rua Presidente Dutra, n°01 – Centro, Siderópolis).
5. Obtenção do Edital: O edital na íntegra e demais disposições referente a este pregão estarão disponíveis no site do Município: www.
sideropolis.sc.gov.br
6. Informações: e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br; telefone: (48) 3435-8900.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

mailto:licitacao@sideropolis.sc.gov.br
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93/2022
Publicação Nº 4281032

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 42184CDAB94D02FD5475607B7C9E36BEDBBE5E26
MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS nº 93/2022
TOMADA DE PREÇOS PMS nº. 21/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
CÓDIGO TC/SC: 42184CDAB94D02FD5475607B7C9E36BEDBBE5E26

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de ampliação e reforma sede dos escoteiros no Município de 
Siderópolis.
2. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93.
3. Data da sessão pública: 18/11/2022 às 09h00 min
4. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Siderópolis (Rua Presidente Dutra, n°01 – Centro, Siderópolis/SC.
5. Obtenção do Edital: O edital, projeto básico, cronograma e demais disposições referente à Tomada de Preços acima epigrafada encon-
tram-se disponíveis, na íntegra, no site do Município: www.sideropolis.sc.gov.br.
6. Informações: e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br; telefone: (48) 3435-8900. Departamento de Licitações. Presidente da Comissão: 
Fabíola Cardoso Comin.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

97/2022
Publicação Nº 4281033

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4074C02E3BD2A07933C408C3FA95DC02BF116DC8
MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS nº 97/2022
TOMADA DE PREÇOS PMS nº. 20/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
CÓDIGO TC/SC: 4074C02E3BD2A07933C408C3FA95DC02BF116DC8

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica da Rua Vanderlin Godinho Pereira, 
localizada no Bairro Tereza Cristina, referente à portaria SEF nº 254/2022, SGPE SCC 00010112/2022.
2. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93.
3. Data da sessão pública: 18/11/2022 às 14h00 min
4. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Siderópolis (Rua Presidente Dutra, n°01 – Centro, Siderópolis/SC.
5. Obtenção do Edital: O edital, projeto básico, cronograma e demais disposições referente à Tomada de Preços acima epigrafada encon-
tram-se disponíveis, na íntegra, no site do Município: www.sideropolis.sc.gov.br.
6. Informações: e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br; telefone: (48) 3435-8900. Departamento de Licitações. Presidente da Comissão: 
Fabíola Cardoso Comin.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

98/2022
Publicação Nº 4281035

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FE16CA1A7401C3BBBD5D533890DB910391F83DD3
MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS 98/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PMS Nº. 64/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

Código TC/SC: FE16CA1A7401C3BBBD5D533890DB910391F83DD3
1. Objeto: Registro de Preços para fornecimento de peças e acessórios para eventuais reparos nos veículos pesados (caminhões e ônibus) 
da frota oficial do Município.
2. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
3. Data da sessão pública: 17/11/2022 às 09h00 min
4. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Siderópolis (Rua Presidente Dutra, n°01 – Centro, Siderópolis).
5. Obtenção do Edital: O edital na íntegra e demais disposições referente a este pregão estarão disponíveis no site do Município: www.
sideropolis.sc.gov.br
6. Informações: e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br; telefone: (48) 3435-8900.

mailto:licitacao@sideropolis.sc.gov.br
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Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

99/2022
Publicação Nº 4281034

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A8BEA0655AE40BC906112B1CE93186DE16E67F6A
MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS 99/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PMS Nº. 65/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

Código TC/SC: A8BEA0655AE40BC906112B1CE93186DE16E67F6A
1. Objeto: Registro de preço para fornecimento parcelado de materiais de decoração, com especialidade em ornamentos natalinos.
2. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
3. Data da sessão pública: 17/11/2022 às 14h00 min
4. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Siderópolis (Rua Presidente Dutra, n°01 – Centro, Siderópolis).
5. Obtenção do Edital: O edital na íntegra e demais disposições referente a este pregão estarão disponíveis no site do Município: www.
sideropolis.sc.gov.br
6. Informações: e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br; telefone: (48) 3435-8900.

Siderópolis, 28 de outubro de 2022.
ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito

mailto:licitacao@sideropolis.sc.gov.br
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Timbó

Prefeitura

CONVOCAÇÃO ASSINATURA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 54.2022 PMT
Publicação Nº 4281283

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2022 PMT

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, 
CNPJ nº 21.917.319/0001-56 a comparecer para assinatura da respectiva ata de registro de preço, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
PATRICIA CONZATTI ARNDT
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-01.2022 
FMS - RJ CONSULTORIO

Publicação Nº 4281286

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-01/2022 FMS
CREDENCIAMENTO Nº 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa RJ CONSULTORIO E ASSISTENCIA MEDICA HOSPI-
TALAR LTDA, CNPJ nº 11.024.875/0001-40, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme 
segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-02.2022 
FMS - GN SAÚDE

Publicação Nº 4281287

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-02/2022 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa GN SAÚDE S/S LTDA, CNPJ nº 37.329.845/0001-35, 
a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
PRISCILA ACEDO
Central de Licitações



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 594

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 74.2022 FMAS
Publicação Nº 4281305

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2022 FMAS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa MAPA IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ nº 76.598.838/0002-
71, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-01.2020 
FMS - MBB

Publicação Nº 4281288

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-01/2020 FMS
CREDENCIAMENTO Nº 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa MBB DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA, CNPJ nº 
23.849.278/0001-33, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-02.2020 
FMS - ANDREIA TOMASONI

Publicação Nº 4281289

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-02/2020 FMS
CREDENCIAMENTO Nº 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ANDREIA TOMASONI, CNPJ nº 35.729.564/0001-44, 
a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-03.2020 
FMS - OASE

Publicação Nº 4281290

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-03/2020 FMS
CREDENCIAMENTO Nº 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉLICAS 
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DE TIMBÓ - HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, CNPJ nº 86.377.553/0002-64, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao 
contrato oriundo citado, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-06.2021 
FMS - ANGIOMED

Publicação Nº 4281292

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12-06/2021 FMS
CREDENCIAMENTO Nº 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ANGIOMED CLÍNICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA 
VASCULAR S/C, CNPJ nº 05.496.225/0001-02, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, con-
forme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
AINÁ VITAL
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-04.2021 
FMS - COOPERATIVA ESP. MÉDICAS

Publicação Nº 4281294

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-04/2021 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
DE TRABALHO DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 10.922.137/0001-57, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato 
oriundo citado, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-05.2021 
FMS - CLINICA MK JAGUARIAÍVA

Publicação Nº 4281295

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 12-05/2021 FMS
CREDENCIAMENTO Nº. 12/2020 FMS

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa CLÍNICA MK JAGUARIAÍVA LTDA, CNPJ nº 
08.762.717/0001-82, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo citado, conforme segue:
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LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 08/11/2022.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
PRISCILA ACEDO
Central de Licitações

DECISÃO PEDIDO DE DESISTÊNCIA - ADEMIR KRENKEL PP 07.2022 SAMAE
Publicação Nº 4281299

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/CENTRAL DE LICITAÇÕES
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2022 SAMAE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07-01/2022 SAMAE
PEDIDO DE DESISTÊNCIA

DECISÃO
OBJETO: contratação de mão de obra especializada para manutenção preventiva e corretiva com serviço de torno, solda, serralheria e 
manutenção técnica em geral com fornecimento de peças destinadas ao serviço de captação, tratamento e distribuição de água tratada do 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Timbó.

RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento apresentado pelo licitante (ADEMIR KRENKEL 98929950906), solicitando o prazo para apresentação de documen-
tos/laudos que fundamentando na impossibilidade momentânea de prestar os serviços, neste sentido foi proferida decisão por esta autori-
dade, concedendo prazo de 05 (cinco) dias uteis para apresentação dos referidos documentos, ocorre que a licitante foi cientificada desta 
em 28/09/2022 e nos termos do Memorando nº 014/2022, com data de 24/10/2022 a licitante tão pouco apresentou os referidos laudos, 
bem como não assinou a referida Ata de Registro de Preço.

É, em síntese, o relatório.

Visto e examinados os autos, constata-se que a requerente ADEMIR KRENKEL 98929950906, restou vencedora do PREGÃO PRESENCIAL 
SRP Nº 07/2022 SAMAE, referente ao item e comprometendo-se com a prestação dos serviços no preço proposto.

Verifica-se que nos termos do item 11 do referido edital, consta que:

11.2 - A licitante vencedora deverá comparecer à Central de Licitações para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após convocação, que será feita por e-mail e/ou publicação oficial no Diário Oficial dos Municípios, sob pena do Pregoeiro declarar 
a empresa desclassificada, aplicando as penalidades cabíveis e examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, declarando-se vencedor a licitante que atender os requisitos do edital.

11.2.1 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado pela proponente e 
aceito pela Administração.

11.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço o Município registrará 
os demais licitantes na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das cominações editalícias/contratuais/legais, bem como as esta-
belecidas na Ata de Registro de Preço.

11.3.1 - O não comparecimento injustificado da licitante primeira classificada para subscrição da ata de registro de preço, no prazo e moldes 
estabelecidos neste edital, importará na aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata, além do previsto no artigo 
7.º da Lei n.º 10.520/2002.

Neste sentido, verifica-se que a contratada foi devidamente convocada para assinatura da Ata de Registro de Preço na data de 01/09/2022, 
com prazo até 09/09/2022, conforme denota-se no e-mail encaminhado para licitante vencedora na forma do item 11.2 do referido edital.

Ocorre que passados mais de 12 (doze) dias úteis da convocação, em 16/09/2022, apresentou a licitante um pedido de prorrogação, afim 
de informar e justificar a sua impossibilidade, momentânea ou permanente, de executar os serviços objeto da licitação.

Diante da realidade apresentada, foi proferida decisão por esta autoridade, em 27/09/2022, deferindo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para 
a licitante apresentação dos referidos documentos.

Ocorre que até a presente data a licitante tão pouco apresentou os documentos, bem como não assinou a referida Ata de Registro de preço 
(Memorando (SAMAE) nº 014/2022) e não restando outra alternativa para esta autarquia municipal a não ser convocar os próximos licitan-
tes na forma do item 11.3 do referido edital.

Diante do exposto, considerando que houve prática de infração administrativa às obrigações assumidas, imputando ao município a neces-
sidade de buscando zelar pelo cumprimento correto das obrigações dos editais de licitação, PARA QUE NÃO OCORRAM NOVAMENTE OS 
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MESMOS ERROS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO PACTUADO, DETERMINA-SE:

a) O cancelamento do lote nº 01 (serviços de torno, solda, serralheria e manutenção técnica em geral, com fornecimento de peças.) à em-
presa desistente ADEMIR KRENKEL 98929950906;
b) A convocação da empresa segunda colocada do lote nº 01 (serviços de torno, solda, serralheria e manutenção técnica em geral, com 
fornecimento de peças.), para que manifeste interesse no fornecimento dos referidos itens ao preço proposto pela empresa desistente;
c) A Abertura de Processo Administrativo para fins de apuração e aplicação das penalidades previstas em Edital à empresa desistente ADE-
MIR KRENKEL 98929950906.

Registre-se, Publique-se e Intime-se acerca dos termos desta decisão para que surta os efeitos legais.

Timbó, 28 de outubro de 2022.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente SAMAE

EXTRATO CONTRATO 123.2022 PMT
Publicação Nº 4281301

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2022
CONTRATANTE: Município de Timbó, através da Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços.
CONTRATADA: NM80 ASSESSORIA LTDA, CNPJ n° 32.496.398/0001-95.
OBJETO: Execução de serviços de assessoria técnica e apoio operacional em gerenciamento e elaboração de projetos, elaboração de 
propostas para obtenção de convênios e recursos perante órgãos do Governo Federal e Governo Estadual, assim como, treinamento para 
servidores públicos municipais na operacionalização de sistemas como +Brasil, SIGEF, SIMEC, SISMOB. Além da articulação entre os setores 
competentes da Prefeitura e monitoramento das propostas, contratos, convênios e apoio para a preparação dos documentos, prestações 
de contas finais de convênios e projetos envolvendo recursos captados fora da municipalidade, em favor da administração direta, indireta e 
fundações municipais, com prestação de serviço in loco por, pelo menos, 4 horas semanais, de acordo com as especificações constantes do 
Anexo I – Termo de Referência e demais anexos ao presente instrumento.
VALOR TOTAL: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/10/2022 a 31/12/2022.
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2022.

BRUNA DE ANDRADE
Secretária de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços

PORTARIA NO SEMFA- F0886, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281183

PORTARIA No SEMFA- F0886, de 30 de setembro de 2022
Concede Promoção por Qualificação para servidora ocupante de cargo efetivo de Educadora Infantil.

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 Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, resolve:

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 afetou diretamente o cômputo dos períodos aquisitivos neces-
sários à obtenção da respectiva promoção, de modo que sua contagem permaneceu suspensa no período de 27/05/2020 a 31/12/2021,

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL, à servidora ocupante de cargo efetivo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação – Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Referência salarial anterior Referência salarial promoção A contar de Processo Nº
Nelci Magalhães de Abreu C-18 D-18 01.08.2022 RH22-0426

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração
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PORTARIA NO SEMFA- F0891 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281192

PORTARIA No SEMFA- F0891 de 30 de setembro de 2022.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família para servidora ocupante de cargo estatutário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, 
de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, resolve:

RESOLVE
Art.1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, à servidora abaixo listada, lotada na Secretaria Municipal da 
Fazenda e Administração, com remuneração proporcional a 70%, conforme demonstrativo abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

NOME DO SERVIDOR CARGO PERÍODO
(DIAS) A CONTAR DE PROCESSO

Nº
Scheila Heloisa Berndt 
Zickuhr

Auxiliar de Serviços Adminis-
trativos

Cinco horas e seis minutos 
(05:06) 10.10.2022 RH13-0215

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA- F0892 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281194

PORTARIA No SEMFA- F0892 de 30 de setembro de 2022.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família para servidor ocupante de cargo estatutário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, 
de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, resolve:

RESOLVE
Art.1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, ao servidor abaixo listado, lotado na Secretaria Municipal 
de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços – Fundo Municipal de Trânsito com remuneração proporcional a 
70%, conforme demonstrativo abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

NOME DO SERVIDOR CARGO PERÍODO
(DIAS) A CONTAR DE PROCESSO

Nº
Sidinei de Vargas Girard Agente de Trânsito Cinco horas (05:00) 09.09.2022 RH15-0178

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA- F0893 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281195

PORTARIA No SEMFA- F0893 de 30 de setembro de 2022.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família para servidora ocupante de cargo estatutário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, 
de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, resolve:

RESOLVE

Art.1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, à servidora abaixo listada, lotada na Secretaria Municipal 
de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços com remuneração proporcional a 70%, conforme demonstrativo 
abaixo:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

NOME DO SERVIDOR CARGO PERÍODO
(DIAS) A CONTAR DE PROCESSO

Nº

Thais Christina de Oliveira Assessora de Divisão de 
Planejamento

Cinco horas e trinta minutos 
(05:30) 05.08.2022 RH21-0176

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA- F0894 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281196

PORTARIA No SEMFA- F0894 de 30 de setembro de 2022
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família para servidoras ocupantes de cargos estatutários.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, 
de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, resolve:

RESOLVE
Art.1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, às servidoras abaixo listadas, lotadas na Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social – Fundo Municipal de Saúde, com remuneração proporcional a 70%, conforme demonstrativo abaixo:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – Fundo Municipal de Saúde

NOME DO SERVIDOR CARGO PERÍODO
(DIAS) A CONTAR DE PROCESSO

Nº

Edna Insaurriaga Cardozo Tomelin Enfermeira Um (01) 29.09.2022 RH13-0043

Fernanda Regina Vicente Dalpiaz Enfermeira Uma hora (01:00) 06.09.2022 RH21-0030

Fernanda Regina Vicente Dalpiaz Enfermeira Uma hora e meia (01:30) 08.09.2022 RH21-0030

Fernanda Regina Vicente Dalpiaz Enfermeira Um (01) 27.09.2022 RH21-0030

Isabela Lais Prade Scoz Auxiliar Ope-
racional Dois (02) 11.08.2022 RH22-0337

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA- F0895, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281198

PORTARIA No SEMFA- F0895, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família para servidoras ocupantes de cargos estatutários.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, 
de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, resolve:

RESOLVE
Art.1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, às servidoras abaixo listadas, lotadas na Secretaria Municipal 
da Educação, com remuneração proporcional a 70%, conforme demonstrativo abaixo:
Secretaria Municipal da Educação

NOME DO SERVIDOR CARGO PERÍODO
(DIAS) A CONTAR DE PROCESSO

Nº
Aline Aparecida Mota Auxiliar Operacional Cinco (05) 08.09.2022 RH02-0634

Caroline Beatriz Silva Arndt Professora C Meio (1/2) 13.09.2022 RH21-0057

Caroline Beatriz Silva Arndt Professora C Meio (1/2) 27.09.2022 RH21-0057

Caroline Beatriz Silva Arndt Professora C Meio (1/2) 09.08.2022 RH21-0057
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Caroline Beatriz Silva Arndt Professora C Meio (1/2) 09.08.2022 RH21-0057

Emanuela Aparecida Cristofolini Professora C Um (01) 28.09.2022 RH22-0409

Fabiana Sasse Ludwig Educadora Infantil Um (01) 01.09.2022 RH06-0279

Fabiana Sasse Ludwig Educadora Infantil Um (01) 29.09.2022 RH06-0279

Giseli Adriana Floriani Educadora Infantil Um (01) 21.09.2022 RH13-0047

Jamaica Suellen Bell Saraiva Chiste Educadora Infantil Um (01) 19.08.2022 RH22-0408

Josi Giovana M-ller Rozza Educadora Infantil Um (01) 21.09.2022 RH02-0979

Joyce Aparecida Paul Suptitz Educadora Infantil Um (01) 14.09.2022 RH19-0319

Joyce Aparecida Paul Suptitz Educadora Infantil Dois (02) 15.09.2022 RH19-0319

Jussara Aparecida de Vargas da Silva Auxiliar Operacional Um (01) 14.09.2022 RH19-0274

Jussara Trombelli Lazarini Professora D Meio (1/2) 26.09.2022 RH18-0196

Kathleen Oliveira Krankel Pasquali Educadora Infantil Um (01) 09.09.2022 RH18-0166

Kauana Luchtenberg Rodrigues Professora C Um (01) 16.09.2022 RH22-0178

Lea Liana Gramm Oss Emer Educadora Infantil Um (01) 13.09.2022 RH08-0172

Margarete Rosana Fritzke Auxiliar de Recreação Infantil Um (01) 02.09.2022 RH22-0296

Maria de Lourdes Ochner Zink Educadora Infantil Um (01) 09.09.2022 RH07-0334

Maristela Weiss Educadora Infantil Um (01) 30.08.2022 RH19-0088

Rolf Grauppe Auxiliar Operacional Um (01) 12.09.2022 RH15-0166

Tatiana Estefania Dreger Auxiliar de Recreação Infantil Meio (1/2) 01.09.2022 RH14-0193

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0863, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281145

PORTARIA No SEMFA-F0863, de 01 de setembro de 2022
Declara estável no serviço público municipal o servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas, por ter sido aprovado 
no Estágio Probatório.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.25 da Lei Complemen-
tar 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 Comple-
mentar n° 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar estável no serviço público municipal, diante da aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos demais re-
quisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal e constitucional, o seguinte servidor:

Servidor (A) Matrícula Cargo Portaria de Nomeação Estável a contar de:

Sidney Cezar Pasquali 404134982 Operador de Máquinas 1458, de 27/06/2019 01/07/2022

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 01 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0865, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281148

PORTARIA No SEMFA-F0865, de 23 de setembro de 2022
Declara estável no serviço público municipal o servidor da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por ter sido aprovado no 
Estágio Probatório.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.25 da Lei Complemen-
tar 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 Comple-
mentar n° 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009.
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RESOLVE:
Art. 1º Declarar estável no serviço público municipal, diante da aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos demais re-
quisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal e constitucional, o seguinte servidor:

Servidor (A) Matrícula Cargo Portaria de Nomeação Estável a contar de:

Mauricio Arthur Germer 404134646 Farmacêutico 777, de 16/05/2018 22/05/2021

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0866, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281149

PORTARIA No SEMFA-F0866, de 26 de setembro de 2022
Declara estável no serviço público municipal as servidoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por terem sido aprovadas 
no Estágio Probatório.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.25 da Lei Complemen-
tar 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 Comple-
mentar n° 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar estável no serviço público municipal, diante da aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos demais re-
quisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal e constitucional, as seguintes servidoras:
Servidor (A) Matrícula Cargo Portaria de Nomeação Estável a contar de:
Ana Paula Da Silva 404134761 Enfermeiro 1034, de 14/11/2018 15/12/2021
Milena Camila Moser 404134707 Enfermeiro 862, de 30/07/2018 20/08/2021

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0867, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281150

PORTARIA No SEMFA-F0867, de 26 de setembro de 2022

Declara estável no serviço público municipal a servidora da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, por ter sido aprovada no 
Estágio Probatório.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.25 da Lei Complemen-
tar 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 Comple-
mentar n° 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar estável no serviço público municipal, diante da aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos demais re-
quisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal e constitucional, a seguintes servidora:

Servidor (A) Matrícula Cargo Portaria de Nomeação Estável a contar de:

Cristiane Cardozo 3994155 Auxiliar Operacional I 1459, de 27/06/2019 17/07/2022

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração
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PORTARIA NO SEMFA-F0868, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281151

PORTARIA No SEMFA-F0868, de 26 de setembro de 2022

Declara estável no serviço público municipal os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas, 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 Complemen-
tar 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 Comple-
mentar n° 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar estável no serviço público municipal, diante da aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos demais re-
quisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal e constitucional, os seguintes servidores:

Servidor (A) Matrícula Cargo Portaria de Nomeação Estável a contar de:

Carlos Eduardo Giovanella 404134706 Motorista 871, de 01/08/2018 20/08/2021
Moises Otoniel Lemes 404134612 Motorista 760, de 04/05/2018 08/05/2021

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0871, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281156

PORTARIA No SEMFA-F0871, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença-Prêmio, convertendo 50% em Pecúnia, à 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 116, de 19 de Julho de 2.000, e com fundamento nos artigos 97 e 101 da Lei Complementar nº 
01, de 22 de outubro de 1993, resolve:

RESOLVE
Art.1º Conceder licença-prêmio, convertendo 50% em pecúnia à servidora, a ser pago junto à folha competência setembro/2022, com 
afastamento para gozo dos 15 dias restantes, conforme tabela abaixo.
Nome Processo Período Aquisitivo Gozo de 15 dias
Zelir Mattiello RH22-0420 13/02/2013 à 12/02/2018 26/09/2022 à 10/10/2022

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0884, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281178

PORTARIA No SEMFA-F0884, de 30 de setembro de 2022
Concede Promoção por Qualificação para servidoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – Fundo Municipal de Saúde

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
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, às servidoras ocupantes de cargos efetivos, lotadas na Secreta-
ria Municipal de Saúde e Assistência Social- Fundo Municipal de Saúde, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Referência salarial anterior Referência salarial promoção A contar de Processo Nº
Alyne Schulz GP-85 GP-86 22.08.2022 RH09-0054
Isabela Lais Prade Scoz SG-11 SG-16 19.08.2022 RH22-0429
Leocadia Kaucz Largura SG-12 SG-17 04.07.2022 RH22-0427
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Milena Camila Moser GP-65 GP-70 11.08.2022 RH22-0428
Raquel Cristina Cunha Teske GA-42 GA-46 01.01.2022 RH08-0367

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
Maria Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0885, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281182

PORTARIA No SEMFA-F0885, de 30 de setembro de 2022
Concede Progressão Funcional para servidora ocupante de cargo efetivo de Professora.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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 15 a 16 da Lei Comple-
mentar no138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, resolve:

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL, à servidora ocupante de cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Referência salarial anterior Referência salarial promoção A contar de Processo Nº
Flavia Menestrina Withoeft C-12 D-12 23.08.2022 RH22-0418

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 150o ano de Fundação; 86o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0887, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281186

PORTARIA No SEMFA-F0887, de 30 de setembro de 2022
Concede Promoção por Qualificação para servidoras ocupantes do cargo efetivo de Educadora Infantil

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 Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, e:

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 afetou diretamente o cômputo dos períodos aquisitivos neces-
sários à obtenção da respectiva promoção, de modo que sua contagem permaneceu suspensa no período de 27/05/2020 a 31/12/2021,

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadora Infantil, lotadas na Secretaria 
Municipal de Educação – Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Referência salarial anterior Referência salarial promoção A contar de Processo Nº
Luciane Perin Fiamoncini D-29 D-30 15.08.2022 RH11-0294
Neila Aparecida Pinto D-34 D-35 31.08.2022 RH08-0038
Nelci Magalhães de Abreu D-18 D-19 08.08.2022 RH22-0424
Pamela Cristina Backes D-19 D-20 29.08.2022 RH22-0425
Shandi Cristhiane Indalêncio 
Teske D-27 D-28 09.08.2022 RH11-0279

Yara Regina Heimann D-37 D-38 02.08.2022 RH05-0116

 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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração
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PORTARIA NO SEMFA-F0888, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281187

PORTARIA No SEMFA-F0888, de 30 de setembro de 2022
Concede Promoção por Qualificação para servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola

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, e:

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 afetou diretamente o cômputo dos períodos aquisitivos neces-
sários à obtenção da respectiva promoção, de modo que sua contagem permaneceu suspensa no período de 27/05/2020 a 31/12/2021,

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, ao servidor ocupante de cargo efetivo, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas, conforme demonstrativo abaixo:
NOME Referência salarial anterior Referência salarial promoção A contar de Processo nº
Sidney Cezar Pasquali SG-33 SG-34 10.08.2022 RH22-0423

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0889, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281189

PORTARIA No SEMFA-F0889, de 30 de setembro de 2022
Concede Promoção por Qualificação para Professores do Ensino Fundamental e Pré-Escola

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 Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, e:

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 afetou diretamente o cômputo dos períodos aquisitivos neces-
sários à obtenção da respectiva promoção, de modo que sua contagem permaneceu suspensa no período de 27/05/2020 a 31/12/2021,

RESOLVE
Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, aos Servidores ocupantes de cargo efetivo de Professor, lotados na Secretaria Municipal 
de Educação – Ensino Fundamental e Pré-Escola, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Referência
salarial anterior Referência salarial promoção A contar de Processo Nº

Flavia Menestrina Withoeft C-11 C-12 23.08.2022 RH22-0417
Rubens Heitor Mengarda D-12 D-13 18.08.2022 RH19-0060

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0890, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281190

PORTARIA No SEMFA-F0890, de 30 de setembro de 2022
Concede Promoção por Qualificação para servidoras 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 20 à 25 da Lei Complementar 
no 137, de 02/07/98, e:

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 afetou diretamente o cômputo dos períodos aquisitivos neces-
sários à obtenção da respectiva promoção, de modo que sua contagem permaneceu suspensa no período de 27/05/2020 a 31/12/2021,

RESOLVE
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Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, às servidoras ocupantes de cargos efetivos, lotadas na Secreta-
ria Municipal de Educação, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Referência salarial anterior Referência salarial promoção A contar de Processo Nº
Dejanira Kowalski Gomes 
Ferrante SG-26 SG-27 11.08.2022 RH22-0422

Tatiana Estefania Dreger SG-29 SG-30 14.08.2022 RH17-0198

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO SEMFA-F0906, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281218

PORTARIA No SEMFA-F0906, de 30 de setembro de 2022
Declara estável no serviço público municipal a servidora da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por ter sido aprovada no 
Estágio Probatório.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.25 da Lei Complemen-
tar 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 Comple-
mentar n° 139, de 02 de julho de 1998 e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar estável no serviço público municipal, diante da aprovação no Estágio Probatório e do efetivo cumprimento dos demais re-
quisitos aplicáveis à espécie, inclusive os de ordem legal e constitucional, a seguinte servidora:
Servidor (A) Matrícula Cargo Portaria de Nomeação Estável a contar de:
Rosely Gessner Aguiar 4041363 Auxiliar Operacional I 215, de 10/04/2017 11/04/2020

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA Nº SEMFA-F0864, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281147

PORTARIA Nº SEMFA-F0864, de 05 de Setembro de 2022.
Concede Pecúlio da servidora inativa Terezinha Zermiani, ao viúvo Orlando Zermiani.

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 195 e 196 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993, resolve:

Art. 1º Conceder Pecúlio da servidora inativa TEREZINHA ZERMIANI, ao viúvo ORLANDO ZERMIANI, equivalente ao valor dos proventos de 
R$ 1.303,62 (Hum mil trezentos e três reais e sessenta e dois centavo), custeado integralmente pelo Órgão Patronal, conforme Processo 
RH22-0410 / TIMBOPREV 44/2022.

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 05 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 87º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA Nº SEMFA-F0869, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281154

PORTARIA Nº SEMFA-F0869, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença Prêmio convertida em pecúnia total ao servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas.

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 97 e 101 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, resolve:
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 afetou diretamente o cômputo dos períodos aquisitivos necessá-
rios à obtenção da respectiva licença, de modo que sua contagem permaneceu suspensa no período de 27/05/2020 a 31/12/2021,
RESOLVE:
Art.1º Conceder licença-prêmio convertida em pecúnia total ao servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas, a 
ser paga junto à folha Competência setembro/2022, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Processo Período Aquisitivo Data final do período aquisitivo com 
a prorrogação

Jose Ademir Ferraz Dos Santos RH11-0042 06/02/2016 à 05/02/2021 12/09/2022

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA Nº SEMFA-F0870, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281155

PORTARIA Nº SEMFA-F0870, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença Prêmio convertida em pecúnia total à servidora da Secretaria Municipal de Educação.

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 97 e 101 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, resolve:
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 afetou diretamente o cômputo dos períodos aquisitivos necessá-
rios à obtenção da respectiva licença, de modo que sua contagem permaneceu suspensa no período de 27/05/2020 a 31/12/2021,

RESOLVE:
Art.1º Conceder licença-prêmio convertida em pecúnia total à servidora da Secretaria Municipal de Educação, a ser paga junto à folha Com-
petência setembro/2022, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Processo Período Aquisitivo Data final do período aquisitivo com 
a prorrogação

Eliseth Bucher RH11-0056 16/01/2016 à 15/01/2021 22/08/2022

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA Nº SEMFA-F0872, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281157

PORTARIA Nº SEMFA-F0872, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença Prêmio à servidora 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 97 e 101 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, resolve:

RESOLVE:
Art.1º Conceder licença-prêmio convertida em gozo total (30 dias) à servidora da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, con-
forme demonstrativo abaixo:
Nome Processo Período Aquisitivo Período de gozo
Terezinha Elita Dantas Lopes RH22-0419 08/03/2013 à 07/03/2018 26/09/2022 à 25/10/2022

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 607

PORTARIA Nº SEMFA-F0873, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281159

PORTARIA Nº SEMFA-F0873, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença Prêmio convertida em pecúnia total ao servidor 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 97 e 101 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, resolve:

RESOLVE:
Art.1º Conceder licença-prêmio convertida em pecúnia total ao servidor da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a ser paga 
junto à folha Competência setembro/2022, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Processo Período Aquisitivo
Luciano Ezequiel Godinho RH22-0421 11/04/2017 à 10/04/2022

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA Nº SEMFA-F0908, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281221

PORTARIA Nº SEMFA-F0908, de 30 de Setembro de 2022
Concede Promoção por Desempenho ao servidor lotado no Fundo Municipal de Trânsito.

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 2000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009, com fundamento nos artigos 15 à 17 da Lei Complementar 
nº 137, de 02 de Julho de 1998, e Considerando-se o total de pontos atribuídos na Avaliação de Desempenho efetivada pelos superiores 
hierárquicos dos servidores,

RESOLVE
Art. 1º CONCEDER PROMOÇÃO POR DESEMPENHO ao servidor ocupante de cargo efetivo / estável, lotado (a) no Fundo Municipal de Trân-
sito, a contar de 1º de maio de 2020, como segue:
Nome do (a) servidor (a) Cargo Referência salarial anterior Referência salarial promoção Processo nº
Sergio Klitzke Aux. Serviços Administrativos GA-46 GA-47 RH02-0533

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 outubro de 2010

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0874, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281160

PORTARIA NºSEMFA-F0874, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Zenita Maria de Souza

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora ZENITA MARIA DE SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo RH16-0138;

I - com remuneração integral no período de 12/09/2022 à 16/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 17/09/2022 à 10/11/2022 (10 dias).

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 outubro de 2010.
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MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0875, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281162

PORTARIA NºSEMFA-F0875, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roberto Henrique Wolter

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor ROBERTO HENRIQUE WOLTER, ocupante do cargo de Professor C, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo RH21-0107;

I - com remuneração integral no período de 01/09/2022 à 05/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 06/09/2022 à 13/10/2022 (38 dias).

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0876, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281164

PORTARIA NºSEMFA-F0876, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Marina Tallmann Knoch Klug

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora MARINA TALLMANN KNOCH KLUG, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme Processo RH11-0014;

I - com remuneração integral no período de 09/09/2022 à 13/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 14/09/2022 à 23/09/2022 (10 dias).

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0877, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281165

PORTARIA NºSEMFA-F0877, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Eliane Gonçalves Cardoso

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora ELIANE GONÇALVES CARDOSO, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, 
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lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Processo RH18-0270;

I - com remuneração integral no período de 08/09/2022 à 12/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 13/09/2022 à 16/09/2022 (04 dias).

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0878, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281167

PORTARIA NºSEMFA-F0878, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Clarice de Fatima Taborda Wormsbecker

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora CLARICE DE FATIMA TABORDA WORMSBECKER, ocupante do cargo de 
Professora D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo RH06-0380;

I - com remuneração integral no período de 16/09/2022 à 20/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 21/09/2022 à 02/10/2022 (12 dias).

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0879, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281171

PORTARIA NºSEMFA-F0879, de 30 de setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde aos servidores ocupantes de cargos efetivos da Secretaria Municipal de Saúde

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 170 e 172 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde aos servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme demonstrativo abaixo:

Nome Cargo Período Período (dias) Processo Nº
Carlos Roberto Brancher Fiscal Sanitarista 01/09/2022 à 14/09/2022 Quatorze (14) RH21-0015
Evandro Cesar Sardagna Téc. de Enfermagem 25/08/2022 à 02/11/2022 Setenta (70) RH14-0029

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração
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PORTARIA NºSEMFA-F0880, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281172

PORTARIA NºSEMFA-F0880, de 30 de setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde aos servidores ocupantes de cargos efetivos da Secretaria Municipal de Edu-
cação

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 170 e 172 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde aos servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados na Secretaria 
Municipal de Educação, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Cargo Período Período (dias) Processo Nº
Adelia Sprung Aux. Operacional 12/09/2022 à 10/12/2022 Noventa (90) RH21-0126
Ana Maria Reichel Ropelato Aux. Operacional 11/09/2022 à 09/12/2022 Noventa (90) RH07-0231
Egino Valcanaia Professor D 12/09/2022 à 10/03/2023 Cento e oitenta (180) RH02-0333
Eliseth Bucher Educadora Infantil 01/09/2022 à 30/09/2022 Trinta (30) RH07-0378
Maria Cristina Steinbach Professora D 18/09/2022 à 16/12/2022 Noventa (90) RH15-0153

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0881, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281173

PORTARIA NºSEMFA-F0881, de 30 de setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde às servidoras ocupantes de cargos efetivos do Fundo Municipal de Assistência 
Social

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 170 e 172 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde às servidoras ocupantes de cargos efetivos, lotados no Fundo Municipal 
de Assistência Social, conforme demonstrativo abaixo:
Nome Cargo Período Período (dias) Processo Nº
Eliane Gonçalves Cardoso Auxiliar Operacional 17/09/2022 à 19/09/2022 Três (03) RH18-0270
Eliane Gonçalves Cardoso Auxiliar Operacional 22/09/2022 à 02/11/2022 Quarenta e dois (42) RH18-0270
Joyce Andretti Silva Psicóloga 06/09/2022 à 11/09/2022 Seis (06) RH04-0020

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0882, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281174

PORTARIA NºSEMFA-F0882, de 30 de setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Flavio Fernando Pamplona

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 170 e 172 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor FLAVIO FERNANDO PAMPLONA, ocupante do cargo de Au-
xiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas, a contar de 02/09/2022 à 02/10/2022, por trinta 
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e um (31) dias, conforme Processo Nº RH20-0045;

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0883, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281175

PORTARIA NºSEMFA-F0883, de 30 de setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Flavio Fernando Pamplona

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 170 e 172 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor FLAVIO FERNANDO PAMPLONA, ocupante do cargo de Au-
xiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas, a contar de 03/08/2022 à 01/09/2022, por trinta 
(30) dias, conforme Processo Nº RH20-0045;

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0896, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281201

PORTARIA NºSEMFA-F0896, de 30 de Setembro de 2022
Concede Licença por Acidente em Serviço à servidora Daniele Cani

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 179 e 180 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO a servidora DANIELE CANI, ocupante do cargo de Professora D, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação, por dez (10) dias, a contar de 01/09/2022 à 10/09/2022, conforme Processo RH22-0430

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0897, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281203

PORTARIA NºSEMFA-F0897, de 30 de Setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença por Acidente em Serviço à servidora Daniele Cani

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 179 e 180 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Prorrogação de Licença Por Acidente em Serviço à servidora DANIELE CANI, ocupante do cargo de PROFESSORA D, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, por onze (11) dias, no período de 11/09/2022 à 21/09/2022, conforme Processo RH22-0430.
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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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0898, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281208

PORTARIA NºSEMFA-F0898, de 30 de Setembro de 2022
Concede Licença por Acidente em Serviço à servidora Alinne Tatiane Marcarini.

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 179 e 180 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO a servidora ALINNE TATIANE MARCARINI, ocupante do cargo de Educadora In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por nove (09) dias, a contar de 14/09/2022 à 22/09/2022, conforme Processo RH22-0432

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0899, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281209

PORTARIA NºSEMFA-F0899, de 30 de Setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença por Acidente em Serviço à servidora Alinne Tatiane Marcarini

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 179 e 180 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Prorrogação de Licença Por Acidente em Serviço à servidora DANIELE CANI, ocupante do cargo de PROFESSORA D, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, por dez (10) dias, no período de 23/09/2022 à 02/10/2022, conforme Processo RH22-0432.

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0900, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281210

PORTARIA NºSEMFA-F0900, de 30 de Setembro de 2022
Concede prorrogação de Licença por Acidente em Serviço à servidora Alinne Tatiane Marcarini

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 179 e 180 da Lei Complementar 
nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Prorrogação de Licença Por Acidente em Serviço à servidora DANIELE CANI, ocupante do cargo de PROFESSORA D, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, por sessenta e um (61) dias, no período de 03/10/2022 à 02/12/2022, conforme Processo RH22-0432.

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 outubro de 2010.
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MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0901, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281212

PORTARIA NºSEMFA-F0901, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Elisete Gadotti.

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora ELISETE GADOTTI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administra-
tivos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme Processo RH22-0431;

I - com remuneração integral no período de 09/09/2022 à 13/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 14/09/2022 à 23/09/2022 (10 dias).

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0902, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281213

PORTARIA NºSEMFA-F0902, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Isabela Lais Prade Scóz.

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora ISABELA LAIS PRADE SCÓZ, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme Processo RH22-0434;

I - com remuneração integral no período de 20/09/2022 à 24/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 25/09/2022 à 09/10/2022 (15 dias).

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0903, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281214

PORTARIA NºSEMFA-F0903, de 30 de setembro de 2022
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Claudia Teresinha Fontana de Almeida.

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 no artigo 170 da Lei Complementar nº 01, 
de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 21 de julho de 2020, resolve:

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora CLAUDIA TERESINHA FONTANA DE ALMEIDA, ocupante do cargo de 
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Professora D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo RH22-0433;

I - com remuneração integral no período de 15/09/2022 à 19/09/2022 (05 dias) e com remuneração equivalente ao salário de contribuição 
no período de 20/09/2022 à 02/11/2022 (44 dias).

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0904, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281216

PORTARIA NºSEMFA-F0904, de 30 de Setembro de 2022
Retifica a Portaria Nº SEMFA-F0626, de 29 de abril de 2022.

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,

RESOLVE:
Art. 1° Retificar a referência salarial anterior para “ D-27”, a referência na portaria de Promoção por Desempenho da servidora IVANA MARIA 
STOLF, conforme portaria SEMFA-F0626, de 29 de Abril de 2022.

Art. 2° Retificar a referência salarial da promoção para “ D-28”, a referência na Promoção por Desempenho da servidora IVANA MARIA 
STOLF, conforme portaria SEMFA-F0626, de 29 de Abril de 2022.

Art. 3° 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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0905, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281217

PORTARIA NºSEMFA-F0905, de 30 de Setembro de 2022
Retifica a Portaria Nº SEMFA-F0679, de 31 de Maio de 2022.

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,

RESOLVE:
Art. 1° Excluir o nome da servidora Elisete Gadotti da portaria de Promoção por Nova Titulação ou Qualificação SEMFA-F0679 de 31 de Maio 
de 2022.

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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PORTARIA NºSEMFA-F0907, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
Publicação Nº 4281220

PORTARIA NºSEMFA-F0907, de 30 de Setembro de 2022
Retifica a Portaria Nº SEMFA-F0624, de 29 de abril de 2022.

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,

RESOLVE:
Art. 1° Excluir o nome do servidor SERGIO KLITZKE da portaria de Promoção por Desempenho SEMFA-F0624 de 29 de abril de 2022.
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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 outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 30 de Setembro de 2022; 152º ano de Fundação; 88º ano de Emancipação Política.
MARIA Angélica Faggiani
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12.2020 FMS
Publicação Nº 4281304

PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2020 FMS
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICO -PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, 
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES/PROCEDIMENTOS, DE FORMA COMPLEMENTAR A COBERTURA 
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
(localizado na Rua Aracajú nº 60, Centro), CNPJ nº 11.422.955/0001-53, representado pelos Secretário Municipal de Saúde e Assistência 
Social, o Sr. Alfredo João Berri, abaixo denominados MUNICÍPIO, considerando que:
- Para o credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) interessadas em prestar serviços técnico-profissionais na área da Saúde, para realização de 
consultas médicas especializadas, exames/procedimentos, de forma complementar à cobertura dos serviços prestados pela Rede Municipal 
de Saúde/SUS, à pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas 
neste edital, o Município lançou procedimento licitatório - Edital de Credenciamento nº 12/2020 FMS;

- por meio do primeiro termo de retificação ao edital de credenciamento nº 12/2020 FMS, tratou de incluir o item nº 1.2.4.2 dispondo 
que “1.2.4.2 - O prazo de validade do Edital, mencionado no item acima, é o indicado no preâmbulo, e poderá ser prorrogado, a cada 12 
meses, até o limite máximo estabelecido pela Lei nº 8.666/93, através de edital de retificação.”, bem como alterou “PRAZO DE VALIDADE 
DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO: 30/10/2021 a 29/10/2022, podendo ser alterado ou prorrogado, no todo ou em parte, de acordo com 
a Lei nº 8.666/93”;

- Estes serviços são necessários e imprescindíveis à manutenção das atividades e atribuições do Fundo Municipal de Saúde;
- O memorando de 07/10/2022, de lavra da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, na qual é solicitada a prorrogação do Edital 
de Credenciamento nº 12/2020 FMS;

- Serão mantidos todos os termos e condições do Edital de Credenciamento nº 12/2020 FMS, inclusive no que se refere aos pagamentos, 
objeto, finalidades, responsabilidades, obrigações e demais condições, ocorrendo apenas a prorrogação do prazo para credenciamento de 
empresas interessadas até a data de 31/03/2023;

- A administração municipal sempre busca zelar e prezar pela manutenção de melhores e mais vantajosas condições, principalmente no que 
se refere aos pagamentos, custos e atendimento à população.

RESOLVE promover o Primeiro Termo de Prorrogação ao Edital de Credenciamento nº 12/2020 PMT, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:
CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO
1. O prazo para credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) interessadas em prestar serviços técnico-profissionais na área da Saúde, para 
realização de consultas médicas especializadas, exames/procedimentos, de forma complementar à cobertura dos serviços prestados pela 
Rede Municipal de Saúde/SUS, à pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com os critérios, termos e condições 
estabelecidas neste edital, fica prorrogado até a data de 31/03/2023.

1.1. Ante as alterações promovidas no edital, fica reaberto o período de cadastramento de entidades interessadas em participar do creden-
ciamento nº 12/2020, constante do preâmbulo do referido edital, passando a vigorar com a seguinte redação:

1.1.1. “Os interessados deverão protocolar a documentação para habilitação durante o período de 30/10/2022 a 31/03/2023”;

1.2. As inscrições dos interessados a participar do credenciamento para futuro fornecimento ao Município de Timbó dos serviços constan-
tes do objeto e poderão ser feitas a qualquer tempo, dentro do prazo de validade deste credenciamento, junto a Central de Licitações da 
Prefeitura de Timbó/SC (Av. Getúlio Vargas, nº 700 - Centro, Timbó/SC), mediante apresentação dos documentos de habilitação, termo de 
aceitação dos preços e demais documentos, nas formas estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 12/2020 - FMS.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Edital de Credenciamento nº 12/2020 FMS, e todos os demais atos 
e procedimentos a ele vinculados.

Timbó/SC, 28 de outubro de 2022.
ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário de Saúde e Assistência Social
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TERMO HOMOLOGAÇÃO PP 08.2022 SAMAE
Publicação Nº 4281297

 

  

 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022 
 
 
Tendo em vista a decisão proferida pela Equipe de Pregão, designada através da Portaria nº 
580/2022 e suas alterações, 
 

Homologo: 

 
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto 
do Pregão Presencial nº 08/2022, o participante: 

Vencedor (Valores expressos em R$) 
147885 - LAO INDUSTRIA LTDA 
Item Qtd. Und. Preço Unit. Preço Total Produto 

1 1.250 UNIDADE 67,15 83.937,50 MEDIDOR RESIDENCIAL PARA ÁGUA 
POTÁVEL FRIA, TIPO VELOCIMÉTRICO, 
UNIJATO, COM TRANSMISSÃO 
MAGNÉTICA, COM RELOJOARIA 
INCLINADA A 45°, CLASSE 
METROLÓGICA B, DN 20 MM, COM 
ROSCAS DE 3/4" E COMPRIMENTO SEM 
CONEXÕES DE 115 MM. O HIDRÔMETRO 
A SER FORNECIDO PARA O SAMAE 
DEVERÁ SE COMPORTAR COMO 
CLASSE B NA POSIÇÃO HORIZONTAL. 
COR AZUL DEL REY, ROTAÇÃO MÍNIMA 
DE 355º. VAZÃO PERMANENTE (QP) = 
0,75 M3/H. VAZÃO DE SOBRECARGA (QS) 
= 1,50 M³H. VAZÃO DE TRANSIÇÃO 
MÁXIMA = 60,00 L/H. VAZÃO MÍNIMA 
(QMIN) = 15,00 L/H. INÍCIO DE 
FUNCIONAMENTO TÍPICO MENOR OU 
IGUAL A = 8,00 L/H. EXTREMIDADES 
ROSCADAS DNR = G 1 B. PRESSÃO 
MÁXIMA DE SERVIÇO = 10 BAR. 
COMPRIMENTO DO HIDRÔMETRO SEM 
CONEXÕES: O COMPRIMENTO SERÁ DE 
115 MM, COM AS TOLERÂNCIAS DE + 0 E 
-2 MM. 

Total: LAO INDUSTRIA LTDA. - R$ 83.937,50 
  

 

Timbó/SC, 28 de outubro de 2022. 
 

 
 

___________________________________ 
WALDIR GIRARDI  

Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE 
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TERMO HOMOLOGAÇÃO PP SRP 54.2022 PMT
Publicação Nº 4281298

 

  

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 54/2022 
 
 
Tendo em vista a decisão proferida pela Equipe de Pregão, designada através da Portaria nº 
580/2022 e suas alterações, 
 

Homologo: 

 
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto 
do Pregão Presencial SRP nº 54/2022, o participante: 

Vencedor  
 

LOTE DESCRIÇÃO FORNECEDOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO 

1 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. 

ACACIA AGENCIA DE 
VIAGENS E TURISMO 
LTDA 

100,01% 

 
 

Timbó/SC, 28 de outubro de 2022. 
 

 
 
 

___________________________________ 
JORGE REVELINO FERREIRA  

Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo  
 
 
 

___________________________________ 
ANDREI KAYO LAMIM  
Executivo de Gabinete 
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Treviso

Prefeitura

EXTRATO 1° ADITIVO CONTRATO 12-22 ESTRUTURA METÁLICA (BASE PRÉ-FABRICADOS
Publicação Nº 4281008

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0D91D1DC90C269924D1E29D03874DA21AE14A616
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2022
Pelo presente Termo, de um lado o MUNICIPIO DE TREVISO, cadastrado no CNPJ sob nº 01.614.019/0001-90, com sede na Av. Prof. José F. 
Abatti, 258, Município de Treviso – SC, CEP 88862-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Valério Moretti, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado a Rua Ângelo Dal Bó, nº 370, Bairro Nossa Senhora de Lurdes, Treviso/SC, inscrito no CPF sob nº 480.026.319-00, 
RG nº 1.086.387-7, daqui em diante somente designado de CONTRATANTE, e a empresa Base Pré-Fabricados Ltda. cadastrada no CNPJ 
sob nº 12.859.913/0001-47, estabelecida na Rua do Comércio, 1179, bairro Barracão, Alfredo Vagner/SC, neste ato representada por Filipi 
Werlich, portador do CPF nº 102.446.089-46, RG nº 4930154, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, entre si e na melhor forma 
de direito, aditar o contrato nº 012/2022, conforme cláusulas a seguir: Os prazos para execução e a vigência ficam prorrogados por mais 
90 (noventa) dias, a partir de 28/10/2022. As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor. E por estarem 
acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores 
legais, a cumpri-lo mutuamente. Treviso, 28 de outubro de 2022. Valerio Moretti - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 03/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Publicação Nº 4281307

PORTARIA Nº 03/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A REDENOMINAÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESFs DO MUNICÍPIO DE TREVISO.

A Secretária Municipal de Saúde de Treviso, no uso de suas atribuições legais, e, considerando ainda que:
• As atuais ESFs do Município atualmente são reconhecidas como ESF Rural e ESF Urbana;
• A delimitação das áreas de abrangência por Agentes Comunitárias de Saúde - ACSs não mais correspondem ao zoneamento rural e urbano;
• A escolha das novas nomenclaturas se deu por meio de Concurso Municipal, envolvendo lideranças e famílias do Município, e contou com 
o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;
• Foram apresentados para a eleição, nomes que remetem aos símbolos culturais, à história da imigração italiana, às belezas do Município e 
a origem das famílias, entre os quais: 1) Ipê Amarelo e Trinca Ferro; 2) Caximir e Valígia; 3) Antoninho Spillere e Hugo Stopazzolli; 4) Aurora 
e Tramonto; 5) Maravilhas da Encosta e Bem Estar; 6) Vêneto e Bergamasco;
• A Enquete popular deu conta dos seguintes resultados: Primeiro lugar: 1) Ipê Amarelo e Trinca ferro com 450 votos; Segundo lugar: 6) 
Vêneto e Bergamasco com 220; Terceiro lugar: 3) Antoninho Spillere e Hugo Stopazzolli com 205 votos; Quarto Lugar: 4) Aurora e Tramonto 
com 171 votos; Quinto Lugar: Maravilhas da Encosta e Bem Estar com 158 votos, e Sexto Lugar: Caximir e Valígia com 30 votos. Houveram 
63 abstenções e 03 votos inválidos;
• O número de famílias será distribuído entre os 2 (dois) nomes eleitos, independentemente da localização geográfica (rural ou urbana);
• As novas denominações facilitarão a comunicação entre profissionais de saúde e população.

RESOLVE:
Art. 1º Instituir as novas nomenclaturas das ESFs do Município, sendo: Equipe 001 - ESF Ipê Amarelo e Equipe 002 - ESF Trinca Ferro.
Art. 2º A distribuição das famílias por ESFs seguirá os Protocolos da Coordenação da Atenção Básica, atendendo à equiparação entre as 
ACSs.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Treviso/SC, 28 de outubro de 2022.
Cadastrada no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrada na Secretaria de Saúde, em 28 de outubro de 2022.
VANESSA VIEIRA PESCADOR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 455/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281300

PORTARIA Nº 455/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS + PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS.

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica 
do Município; e o Capítulo lll - Das Férias, da Lei Municipal nº 1029/2022, de 12 de agosto de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de novembro de 2022, e pagamento de 1/3 de férias referente ao 
período aquisitivo de 01 de dezembro de 2020 a 30 de novembro 2021, ao servidor LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS, ocupante do cargo de 
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AGENTE DE CONTROLE INTERNO.

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

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

Treviso/SC, 28 de outubro de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito

Cadastrada no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrada na Secretaria de Administração e Finanças, em 28 de outubro de 2022.

ERNANY DA SILVA MORETI 
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 456/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281302

PORTARIA Nº 456/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS + PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR CELÇO BALDIN.

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica 
do Município; e o Capítulo lll - Das Férias, da Lei Municipal nº 1029/2022, de 12 de agosto de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de novembro de 2022, e pagamento de 1/3 de férias referente ao 
período aquisitivo de 16 de dezembro de 2020 a 15 de dezembro 2021, ao servidor CELÇO BALDIN, ocupante do cargo de AGENTE OPERA-
CIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EXTERNOS.

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

Treviso/SC, 28 de outubro de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito

Cadastrada no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrada na Secretaria de Administração e Finanças, em 28 de outubro de 2022.

ERNANY DA SILVA MORETI 
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 457/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4281303

PORTARIA Nº 457/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS + PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA RAVENA PAVEI JACINTO.

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, inciso XXIII da Lei Orgânica do 
Município, e o Capítulo lll da Lei Municipal nº 1029/2022, de 12 de agosto de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias pelo prazo de 20 (vinte) dias, a contar de 01 de novembro de 2022, e pagamento de 1/3 de férias referente ao 
período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, e abono pecuniário a servidora RAVENA PAVEI JACINTO, ocupante 
do cargo de SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE.

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

Treviso/SC, 28 de outubro de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito

Cadastrada no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrada na Secretaria de Administração e Finanças, em 28 de outubro de 2022.

ERNANY DA SILVA MORETI 
Secretário de Administração e Finanças
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RETIFICAÇÃO Nº 001 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022
Publicação Nº 4281316

RETIFICAÇÃO Nº 001

O MUNICÍPIO DE TREVISO - SC torna público, em razão de erro material e ajustes necessários no instrumento convocatório, a retificação 
do Edital de CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022, de 25 de outubro de 2022, que passa assim a ser tratado:

1. CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES:
No item 8 do anexo III do Edital,

Onde se lê:

CARGOS Total
de Vagas

Vagas
Reservadas PCD

Vagas
Ampla Concorrência Carga Horaria Semanal Vencimentos (R$)

.............................. ............ .............. ............. ........... ............
MOTORISTA I 3 - - 40 2.339,74
MOTORISTA II 1 - - 40 2.339,74
................................ ......... ............. ............. ........... .........

Leia-se:

CARGOS Total
de Vagas

Vagas
Reservadas PCD

Vagas  Ampla
Concorrência Carga Horaria Semanal Vencimentos (R$)

.............................. ............ .............. ............. ........... ............

MOTORISTA I 3 - - 40 2.339,74
1.865,25

MOTORISTA II 1 - - 40 2.339,74
2.089,05

................................ ......... ............. ............. ........... .........

2. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

No item 30.3.11, anexo VII do Edital,

Onde se lê:

29.2.11 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais. Or-
ganização do Estado e dos Poderes. Da Administração Pública. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 que dispõe sobre o Parcelamento 
do Solo Urbano e dá outras Providências. Elaboração de relatórios, croquis, cálculos de áreas e tabelas; leitura de projetos e croquis; noções 
de área de construção civil; conhecimento e aplicação das leis de uso e ocupação de solo. Instrumentos de política e gestão urbana. Infra-
estrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos à arquitetura e construção civil. Bens Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação. 
Conhecimento de materiais diversos utilizados em serviços de construções, ampliações e reformas em imóveis. Conhecimentos gerais sobre: 
Fiscalização de obras para a liberação de alvarás, licenças e de habite-se; Fiscalização do cumprimento da Legislação sobre obras e edifica-
ções em toda área do Município, fazendo vistorias, leitura de projetos, conferência de medidas, cálculos de área, autuações, notificações, 
embargos e aplicando multas; Leis Municipais: Lei nº 659/13 Plano Diretor Lei nº 356/04 Parcelamento do Solo Urbano; Lei nº 609/13 – 
Política Municipal de Saneamento Básico; Lei nº 924/19 – Ampliação do Perímetro Urbano Lei 1022/220 -REURB.

Leia-se:

30.3.11 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais. Or-
ganização do Estado e dos Poderes. Da Administração Pública. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 que dispõe sobre o Parcelamento 
do Solo Urbano e dá outras Providências. Elaboração de relatórios, croquis, cálculos de áreas e tabelas; leitura de projetos e croquis; noções 
de área de construção civil; conhecimento e aplicação das leis de uso e ocupação de solo. Instrumentos de política e gestão urbana. Infra-
estrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos à arquitetura e construção civil. Bens Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação. 
Conhecimento de materiais diversos utilizados em serviços de construções, ampliações e reformas em imóveis. Conhecimentos gerais sobre: 
Fiscalização de obras para a liberação de alvarás, licenças e de habite-se; Fiscalização do cumprimento da Legislação sobre obras e edifica-
ções em toda área do Município, fazendo vistorias, leitura de projetos, conferência de medidas, cálculos de área, autuações, notificações, 
embargos e aplicando multas; Leis Municipais: Lei nº 659/13 Plano Diretor, Lei nº 356/04 Parcelamento do Solo Urbano; Lei nº 609/13 – 
Política Municipal de Saneamento Básico; Lei nº 690/13 – Política Municipal de Saneamento Básico, Lei nº 924/19 – Ampliação do Perímetro 
Urbano, Lei 1022/220 -REURB, Lei 1020/2022 -REURB.

Treviso/SC, 28 de outubro de 2022.

VALERIO MORETTI
Prefeito Municipal

https://www.arroiodosilva.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/17146/codNorma/434759
https://www.arroiodosilva.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/17146/codNorma/434759
https://www.arroiodosilva.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/17146/codNorma/434759
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Treze de Maio

Prefeitura

PREGAO ELETRONICO 25/2022/PMTM
Publicação Nº 4278713

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 08C43D6F4A5F697CC13E8C75B8FBA8F7FA554BA0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022/PMTM
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

O Município de Treze de Maio/SC, por intermédio do pregoeiro designado, torna público que o processo licitatório acima especificado, ob-
jetivando a contratação de serviços técnicos de fiscalização de obras de pavimentação asfáltica e/ou com blocos intertravados, terraplana-
gem, drenagem pluvial, passeios com acessibilidade e sinalização horizontal e vertical de rodovias e ruas no município de Treze de Maio / 
SC, SOFREU ALTERAÇÕES. O edital retificado encontra-se disponível na Prefeitura Municipal sito à Av. 7 de Setembro, 20, Centro, Treze de 
Maio/SC, em https://www.trezedemaio.sc.gov.br, em bllcompras.com ou pelo e-mail licitacao@trezedemaio.sc.gov.br. Após esta alteração, 
as propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados em NOVA DATA, até dia 17/11/2022 as 08:30 horas sendo a abertura 
da seção 1 (uma) hora após este prazo (horário de Brasília).
Treze de Maio/SC, 27 de outubro de 2022.
Volnei Fregnani – Pregoeiro

https://www.trezedemaio.sc.gov.br
mailto:licitacao@trezedemaio.sc.gov.br
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Tubarão

Prefeitura

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.APROVA FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO 
DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

Publicação Nº 4281317

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.
APROVA FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições, nos termos da Lei Orgânica do Município de Tubarão, e :

- CONSIDERANDO disposições da Lei nº 1.660 de 16 de junho de 1992, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Tubarão/SC;

- CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar procedimentos relativos as solicitações de Licença por motivo de doença em pessoa da 
família,

Resolve:
Art. 1º Aprovar modelo de “FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA”, nos 
termos anexos.

Art. 2º O formulário mencionado no art. 1º deverá constar no protocolo de requerimento da referida licença em conjunto com os documen-
tos exigidos na Lei nº 1.660/1992.

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

Tubarão, SC, 24 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

Assinaturas:

Propositor da Instrução Normativa Procurador Jurídico Secretaria de Gestão
Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

MARLON COLLAÇO PEREIRA
Procurador Jurídico

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

LAUDO MÉDICO
LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
Nome do servidor:

Grau de parentesco da pessoa doente:
( ) Avô/Avó ( ) Pai/Padrasto ou Mãe/Madrasta ( ) Filho(a)/Enteado(a) ( ) Neto(a) ( ) Bisneto(a) ( ) Cônjuge ( ) Curatela ( ) Tutela
( ) Guarda ( ) Adoção

Nome do paciente:

Idade: __________________
Anexar o documento comprovando o parentesco.
Nome e CRM do médico:

Local de atendimento (com endereço):

Descrição da doença:

Data do início da doença: ___/___/_____.
Data do início da necessidade de acompanhante integral ___/___/_____.
Qual(is) exame(s)/procedimento(s) realizou o paciente? Anexar fotocópia do(s) resultado(s).

Diagnóstico(s) provável(is):

Justificativa da necessidade de assistência permanente e integral da pessoa acompanhante (limitações, possíveis sequelas, condutas te-
rapêuticas, consequências de saúde):

Quais as limitações apresentadas pelo paciente que necessite de auxílio integral do acompanhante?
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( ) Alimentação ( ) Locomoção ( ) Administração de medicamentos
( ) Higiene Pessoal ( ) Outros:

Para a prestação do auxílio pessoal, permanente e integral é necessário que a pessoa acompanhante e a pessoa enferma residam no mesmo 
domicílio?
( ) Sim ( ) Não.
Se a marcação acima for Não, detalhar como se dará o auxílio:

Qual é o tempo necessário para o tratamento em que há necessidade de auxílio pessoal, permanente e integral a ser prestado pelo(a) 
Servidor(a) acompanhante?

( ) 03 meses ( ) 06 meses ( ) 09 meses ( ) 12 meses
( ) Tempo indeterminado, doença sem cura e de improvável recuperação.
( ) Menos de 03 meses. Quanto tempo? __________________________.
( ) Mais de 12 meses. Quanto tempo? __________________________.

Tubarão/SC, ____ de ________________ de ________

(Assinatura e Carimbo Médico) (Assinatura Servidor)

LEI Nº 5.805, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.INSTITUI NO CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORATIVAS E DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO A SEMANA MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO E INCENTIVO A 
PRÁTICA DAS ARTES MARCIAIS

Publicação Nº 4281491

LEI Nº 5.805, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
Institui no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Tubarão a Semana Municipal de Orientação e Incentivo 
a Prática das Artes Marciais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC: FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal de Orientação e Incentivo à Prática das Artes Marciais a ser realizada anualmente, de 21 a 27 de 
novembro.

Parágrafo único. No Anexo I da Lei nº 4.258, de 20 de julho de 2015, que institui o calendário de datas comemorativas e de conscientização 
do município de Tubarão, fica incluído no mês de novembro o evento: 21 A 27 DE NOVEMBRO - SEMANA MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO E 
INCENTIVO À PRÁTICA DAS ARTES MARCIAIS.

Art. 2º Esta Lei tem como objetivo:

I - Orientar e informar a sociedade em geral sobre a importância da prática das Artes Marciais;
II - Desenvolver atividades de orientação, capacitação e educação continuada e campeonatos de todas as lutas que fazem parte das artes 
marciais;
III - Estimular a prática de artes marciais, informando, sensibilizando, conscientizando e difundindo essa atividade;
IV - Estimular a criação de grupos e academias para a prática das artes marciais nos bairros de Tubarão.

Art. 3º Durante a Semana de Conscientização à Prática das Artes Marciais, o Poder Executivo Municipal poderá:

I - celebrar convênios e parcerias com o governo federal e estadual, instituições públicas ou privadas, fundações, empresas, organizações 
governamentais, visando à plena execução do projeto;
II - promover eventos relacionados ao tema, como campanhas, fóruns, seminários e campeonatos, objetivando informar e difundir esse 
hábito às crianças, aos jovens e a toda comunidade.

Art. 4º Para efeitos desta Lei, são consideradas artes marciais as atividades físicas sob a forma de lutas, que seguem filosofias próprias em 
cada modalidade, tendo por fim contribuir sob o aspecto da formação socioeducativa para a integração dos praticantes na plenitude da 
vida social, promoção da saúde, educação e exercício da cidadania, preservando o caráter, respeito, valores morais, equilíbrio, dedicação e 
lealdade, além do respeito mútuo e disciplina.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parcerias público-privadas que visem à publicidade e à realização dos eventos, para o fiel 
cumprimento desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 26 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

https://leismunicipais.com.br/a/sc/t/tubarao/lei-ordinaria/2015/425/4258/lei-ordinaria-n-4258-2015-institui-o-calendario-de-datas-comemorativas-e-de-conscientizacao-do-municipio-de-tubarao
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PORTARIA FMS Nº 451, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. CONCEDE DESLIGAMENTO FACE APOSENTADORIA
Publicação Nº 4281161

PORTARIA FMS Nº 451, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE DESLIGAMENTO FACE APOSENTADORIA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições,
CONSIDERANDO os documentos que integram o Protocolo Eletrônico nº 49.059/2022;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER o Desligamento da função de Agente Comunitário de Saúde, face APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 
a servidora ROSELI APARECIDA DA SILVA LOPES, CPF nº 056.5XX.XX9-29, a contar de 17 de outubro de 2022.

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

Dê-se ciência e registre-se.

Tubarão, SC, 17 de outubro de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 452, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO
Publicação Nº 4281166

PORTARIA FMS Nº 452, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais 
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 48.660/2022,

CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Fundação;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO a servidora SIMONE SUMARIVA DANDOLINI BRAGAS, CPF nº 037.3XX.XX9-51, Auxiliar de Enferma-
gem PSF, a contar de 01 de novembro de 2022, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02.07.2012 - 30.06.2017, 
conforme legislação vigente.

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

Dê-se ciência e registre-se.

Tubarão, SC, 17 de outubro de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA FMS Nº 458, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO
Publicação Nº 4281169

PORTARIA FMS Nº 458, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC, no exercício de suas atribuições legais 
e de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 49.360/2022,
CONSIDERANDO os termos do Art. 142 da Lei nº 1.660/92; e,
CONSIDERANDO as manifestações da Gerência de Recursos Humanos e do Diretor-Presidente da Fundação;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO a servidora ANA MARIA FERNANDES PEREIRA, CPF nº 475.5XX.XX9-53, Técnico Fiscal Sanitarista, a 
contar de 16 de novembro de 2022, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01.02.2017 - 30.01.2022, conforme 
legislação vigente.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência e registre-se.
Tubarão, SC, 24 de outubro de 2022.
DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 829, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.APLICAÇÃO PENA DE SUSPENSÃO EM PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Publicação Nº 4281493

PORTARIA PMT Nº 829, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
APLICAÇÃO PENA DE SUSPENSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no uso de suas atribuições, e,
- Considerando o Processo Administrativo Disciplinar n° 051/2021 (Memorando Eletrônico n° 26.653/2021);
- Considerando o Relatório Final emitido pela Comissão de Processo Administrativo Portaria n° 442/2022;
- Considerando o Parecer Jurídico nos autos;

RESOLVE:
Art. 1º Pela aplicação de Suspensão por 01 (um) dia, do servidor ROBERTO CARLOS CARDOSO, nos termos do art.6º, inciso III, alínea “d” 
e inciso IV, alínea “c” da Lei n° 3.511/2010, conforme Relatório Final constante nos autos.
Art. 2º À Gerência de Recursos Humanos para providências contidas no Relatório Final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Tubarão, SC, 26 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 830, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022. AUTORIZA SERVIDOR A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL
Publicação Nº 4281363

PORTARIA PMT Nº 830, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA SERVIDOR A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no exercício de suas atribuições, e,
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 4.831/2017, e;
CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n° 25.793/2022;

RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR o servidor ANGELO DANILO PULITA, CPF nº 464.2XX.XX9-04, Gerente de Proteção do Consumidor, devidamente habili-
tado pela CNH n° 01845667594, categoria AB com validade até 02 de setembro de 2026, a conduzir o veículo SPIN, Placa RXY2A86, Frota 
398, conforme autorização, nos termos da Lei n° 4.831/2017.

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

Registre-se e publique-se.
Tubarão, 27 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 831, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022. AUTORIZA SERVIDORA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL
Publicação Nº 4281367

PORTARIA PMT Nº 831, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA SERVIDORA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no exercício de suas atribuições, e,
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 4.831/2017, e;
CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n° 25.793/2022;
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RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR a servidora JULIANE EUGÊNIO DOMINGOS SEBASTIÃO, CPF nº 044.0XX.XX9-94, Agente de Fiscalização do PROCON, 
devidamente habilitada pela CNH n° 02989660384, categoria AB com validade até 06 de janeiro de 2026, a conduzir o veículo SPIN, Placa 
RXY2A86, Frota 398, conforme autorização, nos termos da Lei n° 4.831/2017.

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

Registre-se e publique-se.
Tubarão, 27 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 832, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022. AUTORIZA SERVIDORA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL
Publicação Nº 4281371

PORTARIA PMT Nº 832, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA SERVIDORA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no exercício de suas atribuições, e,
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 4.831/2017, e;
CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n° 25.793/2022;

RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR a servidora ALINE FLORES MACHADO, CPF nº 004.4XX.XX9-24, Agente de Fiscalização do PROCON, devidamente ha-
bilitada pela CNH n° 01711620654, categoria AB com validade até 09 de junho de 2025, a conduzir o veículo SPIN, Placa RXY2A86, Frota 
398, conforme autorização, nos termos da Lei n° 4.831/2017.

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

Registre-se e publique-se.
Tubarão, 27 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal

PORTARIA PMT Nº 833, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022. AUTORIZA SERVIDORA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL
Publicação Nº 4281374

PORTARIA PMT Nº 833, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
AUTORIZA SERVIDORA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO-SC, no exercício de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 4.831/2017, e;
CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n° 25.793/2022;

RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR a servidora LEANDRA MEDEIROS NUNES VENÂNCIO, CPF nº 887.8XX.XX9-15, Agente de Fiscalização do PROCON, 
devidamente habilitada pela CNH n° 00883126420, categoria B com validade até 16 de março de 2025, a conduzir o veículo SPIN, Placa 
RXY2A86, Frota 398, conforme autorização, nos termos da Lei n° 4.831/2017.

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

Registre-se e publique-se.
Tubarão, 27 de outubro de 2022.
JOARES CARLOS PONTICELLI
Prefeito Municipal

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Secretário de Gestão Municipal
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INT. RECURSO CC 11.2022 - PROTOCOLO 51.553 - SOGEL
Publicação Nº 4281482

 

INTIMAÇÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO

Tubarão, 28 de outubro de 2022.

Informamos que nesta data foi interposto recurso administrativo nos autos da Concorrência nº
11/2022/PMT pela empresa SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - SOGEL,
através do Protocolo Eletrônico nº 51.553/2022, a qual remete ao julgamento que resultou na
habilitação da empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Conforme  §3º  do  Art.  109  da  Lei  8.666/93,  comunicamos-lhes  sobre  a  possibilidade  de
impugnação ao presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste.

O recurso está disponível no  site do Município e no Departamento de Compras, Licitações e
Contratos, para manifestação sobre os termos suscitados, se entender necessário.

Sem mais,

KARLA VITORETI CIPRIANO
Dep. de Compras, Licitações e Contratos

Diretora

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Tubarão
Rua Felipe Schmidt, 108. 88701 – 180 . Tubarão – SC . Fone: (48) 3621 – 9000
Site: www.tubarao.sc.gov.br
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 01-2022 - AGR
Publicação Nº 4281483

 

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Piedade, 242 - Centro - Tubarão - SC
CEP: 88705-701  CNPJ: 10.157.678/0001-36  Telefone: (48) 3621-9016

DISPENSA DE LICITAÇÃO

4/2022
 Data Processo: 28/10/2022
 Processo:

Página: 1 / 1

Fornecedor: JUCEMAR FONTANA SIMÃO-ME

Endereço:
Cidade: Inscrição Estadual: 255550618

BR 101 KM 349
Jaguaruna

CPF/CNPJ: 09.335.893/0001-09

Aquisição de 01 bomba hidráulica, em caráter emergencial, a fim de ser utilizada no atendimento das demandas
recorrentes como as que acometeram o Município de Tubarão em 2022 em virtude das chuvas intensas, que
ocasionaram prejuízos aos munícipes e comerciantes de Tubarão, com os deslizamentos de encostas,
inundações em ruas, residências e comércio, por transbordamento do referido rio, deslizamento de massa
(terra) em algumas estradas do interior, com obstrução parcial, rolamento de pedras, dentro outras ocorrências
atendidas. Contrato substituído por nota de empenho. Conforme solicitado, no Despacho 8- 21.827/2022.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade DescriçãoUnid
1 1,000 UNI Bomba hidráulica de 250 mm (10") acionada por tomada de força trator agrícola, eixo de aço carbono sae 1045,

mancal SNH com rolamentos SKF rígidos de esfera sendo usado 2 rolamentos.

Pagamento:  30 dias após o recebimento da nota fiscal

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 17700,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos
do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por
Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNDAMENTO LEGAL:

Tubarão, 28 de Outubro de 2022

Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É dispensável a licitação.

IV  -  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  quando  caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos  e  outros  bens,  públicos  ou
particulares,  e  somente  para  os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação
emergencial  ou  calamitosa  e  para  as  parcelas  de  obras  e  serviços  que  possam ser
concluídas  no  prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  consecutivos  e
ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a
prorrogação  dos  respectivos  contratos;
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DL 01-2022 - AGR
Publicação Nº 4281484

 

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

10.157.678/0001-36CNPJ: (48) 3621-9016

88705-701 - Tubarão

Telefone:
Rua Piedade, 242 - CentroEndereço:

Nr.:   1/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

4/2022

28/10/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  lei  8.666/1993,  Art.  24,  IV  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado
pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

28/10/2022
Dispensa de licitação
1/2022 - DL
4/2022

Aquisição de 01 bomba hidráulica, em caráter emergencial, a fim de ser utilizada no
atendimento das demandas recorrentes como as que acometeram o Município de
Tubarão em 2022 em virtude das chuvas intensas, que ocasionaram prejuízos aos
munícipes e comerciantes de Tubarão, com os deslizamentos de encostas, inundações
em ruas, residências e comércio, por transbordamento do referido rio, deslizamento de
massa (terra) em algumas estradas do interior, com obstrução parcial, rolamento de
pedras, dentro outras ocorrências atendidas. Contrato substituído por nota de
empenho. Conforme solicitado, no Despacho 8- 21.827/2022.

Participante: JUCEMAR FONTANA SIMÃO-ME

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Bomba hidráulica de 250 mm (10") acionada por tomada de força

trator agrícola, eixo de aço carbono sae 1045, mancal SNH com
rolamentos SKF rígidos de esfera sendo usado 2 rolamentos. -
Bomba hidráulica de 250 mm (10") acionada por tomada de força
trator agrícola, eixo de aço carbono sae 1045, mancal SNH com
rolamentos SKF rígidos de esfera sendo usado 2 rolamentos.

1,000 UNI 17.700,00 17.700,00

Total do Participante: 17.700,00

Total Geral: 17.700,00

MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 24.001.17.125.0014.2047.4.4.90.00.00 R$ 17.700,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

28/10/2022Tubarão,

ALEXANDRE SANTOS MORAES
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IL 40-2022 - PMT
Publicação Nº 4281485

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.928.656/0001-33CNPJ: (48) 3621-9000

88701-180 - Tubarão

Telefone:
Rua Felipe Schmidt., 108 - CentroEndereço:

Nr.:   40/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

145/2022

28/10/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 25, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

28/10/2022
Inexigibilidade de licitação
40/2022 - IL
145/2022

contratação do Sistema Betha para entidade COUDETUR - Companhia de
Urbanização e Desenvolvimento de Tubarão; Considerando que esta entidade possui
pendências a serem finalizadas perante a Corte de Contas; Considerando que a
Municipalidade utiliza o sistema Betha em toda sua estrutura, fato este que qualquer
outro sistema paralelo não surtiria efeitos e solucionaria as pendências que devem ser
integradas com o sistema ja usado pela Administração; Considerando que o contrato
vigente não possui características com a necessidade existente, pois não prevê a
criação de entidade, apenas importação e migração do antigo sistema Betha;
Considerando que o serviço é especifico e único, não possibilitando aditivo ao contrato
existente; Considerando que o preço proposto, está na media do que atualmente é
pago pela Administração ao contrato 91/2019. Contrato substituído por nota de
empenho.

Participante: BETHA SISTEMAS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Sistema de Contabilidade (Cloud) - Sistema de Contabilidade

(Cloud)
1,000 UNI 1.750,00 1.750,00

2 Sistema Tesouraria (Cloud) - Sistema Tesouraria (Cloud) 1,000 UNI 200,00 200,00

3 Serviços de implantação - Serviços de implantação 1,000 UNI 11.500,00 11.500,00

4 Despesas de implantação - Despesas de implantação 1,000 UNI 3.850,00 3.850,00

Total do Participante: 17.300,00

Total Geral: 17.300,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO 29.001.04.122.0004.2009.3.3.90.00.00 R$ 17.300,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

28/10/2022Tubarão,

JOARES CARLOS PONTICELLI

PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 40-2022 - PMT
Publicação Nº 4281486

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt., 108 - Centro - Tubarão - SC
CEP: 88701-180  CNPJ: 82.928.656/0001-33  Telefone: (48) 3621-9000

INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

145/2022
 Data Processo: 28/10/2022
 Processo:

Página: 1 / 2

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

Endereço:
Cidade: Inscrição Estadual: 253086027

JULIO GAIDZINSKI
Criciúma

CPF/CNPJ: 00.456.865/0001-67

contratação do Sistema Betha para entidade COUDETUR - Companhia de Urbanização e Desenvolvimento de
Tubarão; Considerando que esta entidade possui pendências a serem finalizadas perante a Corte de Contas;
Considerando que a Municipalidade utiliza o sistema Betha em toda sua estrutura, fato este que qualquer outro
sistema paralelo não surtiria efeitos e solucionaria as pendências que devem ser integradas com o sistema ja
usado pela Administração; Considerando que o contrato vigente não possui características com a necessidade
existente, pois não prevê a criação de entidade, apenas importação e migração do antigo sistema Betha;
Considerando que o serviço é especifico e único, não possibilitando aditivo ao contrato existente; Considerando
que o preço proposto, está na media do que atualmente é pago pela Administração ao contrato 91/2019.
Contrato substituído por nota de empenho.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade DescriçãoUnid
1 1,000 UNI Sistema de Contabilidade (Cloud)
2 1,000 UNI Sistema Tesouraria (Cloud)
3 1,000 UNI Serviços de implantação
4 1,000 UNI Despesas de implantação

Pagamento:  30 dias após o recebimento da nota fiscal

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 17300,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos
do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por
Inexibilidade de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNDAMENTO LEGAL:

Tubarão, 28 de Outubro de 2022

Artigo 25 da Lei 8666/1993 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

I  -  para  aquisição  de  materiais,  equipamentos  ou  gêneros  que  só  possam  ser
fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante  comercial  exclusivo,  vedada  a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a  obra  ou serviço,  pelo  Sindicato,  Federação ou Confederação Patronal,
ou,  ainda,  pelas  entidades equivalentes;
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Tunápolis

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO Nº 92/2022
Publicação Nº 4281731

 

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   23/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

192/2022

05/10/2022

EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REALOCAÇÃO DE
POSTES E REDE
DE ENERGIA ELÉTRICA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NA RUA JOSÉ LINDOLFO
BIEGER
NESTE MUNICÍPIO.

192/2022

c) Modalidade: Tomada de Preço

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

23/2022 - TP

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 27/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA

R$ 3.820,001,000 3.820,00001 - EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA
REALOCAÇÃO DE POSTES E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
(MATERIAL E MÃO DE OBRA) NA RUA JOSÉ LINDOLFO BIEGER
NESTE MUNICÍPIO. - Marca:

SERÇ

R$ 3.820,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 3.820,1206.002.25.752.0029.2029.4.4.90.00.00Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

31 de Outubro de 2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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Urussanga

Câmara muniCiPal

ATO Nº 93, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
Publicação Nº 4279097

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Excelentíssimo Senhor Vereador Elson Roberto Ramos, no uso de suas atribuições, e 
em conformidade ao que determina o art. 15, inciso II, da Lei Orgânica do Município; c/c art. 38, incisos II, V, VIII e XXIII, do Regimento 
Interno, promulga o seguinte:

ATO Nº 93, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR WILSON ADRIANI JOAQUIM, ASSESSOR DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA.

Art. 1º Ficam concedidas férias ao servidor WILSON ADRIANI JOAQUIM, ocupante do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE 
IMPRENSA da Câmara Municipal de Urussanga, em primeira parcela, de 3 a 4 de novembro de 2022, referentes ao período aquisitivo de 
2021/2022.

Art. 2º O servidor mencionado no art. 1º terá 1/3 (um terço) de suas férias convertidas em espécie, deixando de usufruir, portanto, de 10 
(dez) dos 30 (trinta) dias previstos na legislação estatutária.

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

Câmara Municipal de Urussanga, 31 de outubro de 2022.
Vereador Elson Roberto Ramos
Presidente

Vereador Daniel Rejes Pereira Moraes
Vice-Presidente

Vereador Luan Francisco Varnier
Primeiro Secretário

Vereador José Carlos José
Segundo Secretário

Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal e no site www.camaraurussanga.sc.gov.br em 31 de outubro de 2022.

Vereador Luan Francisco Varnier
Primeiro Secretário

http://WWW.camaraurussanga.sc.gov.br
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Vargem Bonita

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2022
Publicação Nº 4280898

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4E29BD39C0834E1119C3C4C28D17C9A9CEADF51B
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA – SC
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 070/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
Contratada: LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Valor: R$ 185.000,00
Vigência: Início: 27/10/2022 Término: 27/07/2023
Licitação: Processo Licitatório nº 069/2022
Pregão Eletrônico nº 052/2022
Objeto da Contratação: Aquisição de semirreboque 02 (dois) eixos, novo, com recursos oriundos da Transferência Especial SCC 3991/2022.

Vargem Bonita, 27 de outubro de 2022
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita de Vargem Bonita, SC

DECRETO 077/2022
Publicação Nº 4280878

DECRETO Nº 077/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.
“ALTERA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – CMT.”

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita Municipal de Vargem Bonita (SC), no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 103, 
inciso VIII da Lei Orgânica do Município e em consonância com o disposto na Lei Municipal nº 371 de 17 de maio de 2000,

DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, ficando assim constituído:

GOVERNAMENTAIS:
a) Poder Executivo Municipal
Membro: Dilmar Antonio Mozzer
Suplente: Janaine Antunes de Oliveira

b) Poder Legislativo Municipal
Membro: Valdecir Valcarenki
Suplente: Leonel Giardini

c) Polícia Militar
Membro: Adilson Antunes Pereira
Suplente: Vandoir Alves de Siqueira

d) Polícia Civil
Membro: Lucas Neves dos Santos Bonfim

e) Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Membro: José Otalizio De Souza Marques
Suplente: Edinan Favretto

NÃO GOVERNAMENTAIS:

f) Comércio Local
Membro: Flávio Roberto Lazaroto
Suplente: Adriano Sandi

g) Defesa Civil do Município
Membro: Leonor Brás Mingotti
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Suplente: Robson Saggin

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

Art. 3º. Revoga-se o Decreto n. 043/2021.

Vargem Bonita (SC), 28 de outubro de 2022.
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 31/10/2022, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 
de 03 de abril de 2013.

Câmara muniCiPal

16-2022
Publicação Nº 4281742

PORTARIA Nº 16/2022, de 31 de outubro de 2022.
“CONCEDE PARA O VEREADOR SOLIMAR JOSE LUVIZAO AFASTAMENTO TEMPORARIO DE LICENÇA DO CARGO DE
AGENTE POLITICO QUE ESPECIFICA”

ANGELA MARIA RODRIGUES FABRICIO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vargem Bonita - SC, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa.

RESOLVE:
CONCEDER: afastamento temporário para o Vereador Solimar Jose Luvizao, conforme requerimento apresentado e deferido, do cargo de 
agente politico no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

A presente portaria passa a ter efeitos a partir de 01 de novembro de 2022.

Câmara Municipal de Vereadores de Vargem Bonita-SC, 31 de outubro de 2022.
ANGELA MARIA RODRIGUES FABRICIO
Presidente do Poder Legislativo

17-2022
Publicação Nº 4281743

PORTARIA Nº 17/2022, de 31 de outubro de 2022
“CONVOCA VEREADOR 1º(PRIMEIRO) SUPLENTE DA LEGENDA PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, O SENHOR VEREA-
DOR JACIR DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO DE AFASTAMENTO TEMPORARIO DO VEREADOR ELEITO EFETIVO SOLIMAR JOSE LUVIZAO, 
CARGO DE AGENTE POLITICO, QUE ESPECIFICA”

ANGELA MARIA RODRIGUES FABRICIO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vargem Bonita - SC, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa.

RESOLVE:
CONVOCAR, o Vereador, 1º(primeiro) suplente eleito da legenda(PSDB-Partido da Social Democracia Brasileira) o senhor vereador JACIR 
DOS SANTOS, no cargo de agente político, com início dia 01/11/2022 a 30/11/2022.

A presente portaria passa a ter efeitos a partir de 01 de novembro de 2022.

Câmara Municipal de Vereadores de Vargem Bonita-SC, 31 de outubro de 2022.
ANGELA MARIA RODRIGUES FABRICIO
Presidente do Poder Legislativo
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Vidal Ramos

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2022
Publicação Nº 4280936

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5433F1158B820201A8E5C04AD34A6E21ADA7EF30
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos
Setor de Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 97/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2022

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a aquisição de implementos agrícolas para o Município de Vidal Ramos, de acordo com o 
Termo de Referência.

REGIMENTO O Município de Vidal Ramos, CNPJ nº. 83.102.376/0001-34, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Prefeitura Municipal situada na Avenida Jorge Lacerda, nº. 1180, Centro, Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, por ordem 
do seu Prefeito Municipal, Senhor NELSON BACK, através de seu pregoeiro designado pela PORTARIA Nº. 005/2019 DE 08/01/2019, torna 
público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e 
propostas de empresas que pretendam participar do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 97/2022 - PREGÃO PRESENCIAL nº. 49/2022, do 
tipo MENOR LANCE POR ITEM, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 
08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, e legislação correlata, apli-
cando-se subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 hrs do dia 14 de novembro de 2022.

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: às 09:00 hrs do dia 14 de novembro de 2022, na Av. Jorge Lacerda, nº. 
1180 - Centro, no Departamento de Compras e Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 07:30 às 11:30 
e das 13:00 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, e-mail: compras@vidalramos.sc.gov.br ou licitacoes@vidalramos.sc.gov.br

Vidal Ramos (SC), 27 de outubro de 2022.
EDUARDO THECHRIN
Pregoeiro

mailto:compras@vidalramos.sc.gov.br
mailto:licitacoes@vidalramos.sc.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 47.2022 - DGA - DIGITAL ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Publicação Nº 4280950

 

92/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS Processo Nº

Página: 1 / 7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022
No dia 28 do mês de Outubro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS, pessoa

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.376/0001-34, com sede administrativa localizada na Avenida Jorge Lacerda,
1180,  bairro  Centro,  CEP nº  88443000,  nesta  cidade de Vidal  Ramos,SC,  representado pelo  PREFEITO MUNICIPAL,  o  Sr(a)  NELSON
BACK inscrito no cpf sob o nº 398.646.509-04, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas  DETENTORAS  DA  ATA,  que  firmam  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  de  acordo  com  o  resultado  do
julgamento  da  licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial   nº  44/2022,  Processo  licitatório  nº  92/2022  que  selecionou  a  proposta  mais
vantajosa  para  a  Administração  Pública,  objetivando  o(a)  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  DESENVOLVIMENTO  E
IMPRESSÃO  DE  MATERIAL  GRÁFICO,  A  SER  UTILIZADO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  DE  ALGUMAS
SECRETARIAS. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

DGA - DIGITAL ART COMUNICACAO VISUAL LTDA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2
4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº  7892 de 23/01/2013 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital,
termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

DGA - DIGITAL ART COMUNICACAO
VISUAL LTDA

09.644.875/0001-
09

BIANCA HINCKEL 098.116.149-97

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  DESENVOLVIMENTO  E  IMPRESSÃO  DE  MATERIAL  GRÁFICO,  A  SER

UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ALGUMAS SECRETARIAS.
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 29,7x21cm, Sulf.
75grs, 1x1 cores. Escrita frente e verso da folha

1 Unidades DGA 10000 0,20 2000,00

FICHA DE VISITA DOMICILIAR, 29,7x21cm, Sulf. 75grs,
1x1 cores. Somente frente

2 Unidades DGA 40000 0,13 5200,00

CADASTRO DOMICILIAR, 29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1
cores. Somente frente

3 Unidades DGA 15000 0,15 2250,00

CADASTRO INDIVIDUAL  29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1
cores. Frente e verso

4 Unidades DGA 30000 0,13 3900,00

CARTEIRINHA DE ATENDIMENTO - 10x7cm, Sulf. 180
grs, 1x0 cores, Refile.

5 Unidades DGA 10000 0,10 1000,00

CARTÃO PARA CADASTRO  - 9X6cm, Sulf. 180 grs, 1x0
cores, Refile

6 Unidades DGA 10000 0,10 1000,00

CARTÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 14x14
cm, sulf. 180 grs, 4x1 cores, Refile, vinco e dobra.

7 Unidades DGA 5000 0,33 1650,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: DGA - DIGITAL ART COMUNICACAO VISUAL LTDA
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CARTÃO GESTANTE, Aberto 18,5 x 30cm, Triplex 300
grs, 4x1 cores, Refile Vinco e dobra

8 Unidades DGA 5000 1,16 5800,00

CARTEIRA CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSÃO -
aberto 21 x 10,5 cm, triplex 300 grs, 4x1 cores,
Refile, Vinco e Dobra.

9 Unidades DGA 5000 0,60 3000,00

FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, 29,7 x
21cm, Sulf. 56 grs, 1x1 cores.

10 Unidades DGA 5000 0,25 1250,00

FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPALÓGICO,
29,7 x 21cm, Sulf. 56 grs, 1x1 cores.

11 Unidades DGA 5000 0,25 1250,00

PEDIDO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, 29,7 x 21 cm,
Sulf. 56 grs, 1x0 cores.

12 UNIDADE DGA 10000 0,17 1700,00

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,
21x15cm, Sulf.180gr 1x1x cores, frente e verso

13 Unidades DGA 3000 0,37 1110,00

BOLETIM PROCEDIMENTOS,  29,7x21cm, Sulf. 56grs,
1x0 cores.

14 Unidades DGA 10000 0,17 1700,00

REQUISIÇÃO RESULTADOS DE EXAME, 15x21cm, sulf.
56grs, 1x0 cores.

15 Unidades DGA 5000 0,18 900,00

ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE, 21x15cm, Sulf.
56 grs, 1x0 cores.

16 Unidades DGA 5000 0,18 900,00

ATESTADO MÉDICO/DECLARAÇÃO DE
COMPARECIMENTO, 18x10cm, Sulf. 56grs, 1x0 Cores.

17 Unidades DGA 20000 0,17 3400,00

AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA/EXAME 7 x 11 cm ,
sulf. 56grs, 1x0 cores

18 Unidades DGA 5000 1,50 7500,00

TRANSPORTE SECRETARIA DE SAÚDE, 7 X 10 cm, sulf.
56 grs, 1x0 cores

19 Unidades DGA 30000 0,16 4800,00

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, bloco 50x2 vias
Autocopiativo, Sulf. 75 grs, 1x0 cores. Vias
intercaladas, colado.

20 BLOCO DGA 1000 14,40 14400,00

FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
INDIVIDUAL, 15x21cm, Sulf. 180grs, 1x1 cores. Escrita
frente e verso da folha.

21 Unidades DGA 5000 0,26 1300,00

FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 29,7x21cm,
Sulf. 75grs, 1x0 cores. Escrita frente e verso da folha.

22 Unidades DGA 5000 0,26 1300,00

FICHA A, 29,7x21cm, Sulf. 180grs, 1x0 cores. Escrita
frente e verso da folha.

23 Unidades DGA 5000 0,38 1900,00

FICHA DE PROCEDIMENTOS, 29,7x21cm, Sulf. 75grs,
1x1 cores. Somente frente

24 Unidades DGA 5000 0,26 1300,00

BLOCO RELATÓRIO DE VISITAS DOMICILIARES DO DIA,
100x1 vias, 21,5 x 10,5cm, Sulf. 75 grs, 1x0 cores.

25 Unidades DGA 300 8,50 2550,00

BLOCO ALVARÁ SANITÁRIO, 50 x3 vias, 15,5x21cm,
Sulf. 75 grs, 1x0 cores.

26 Unidades DGA 6 185,00 1110,00

FOLHA REQUISIÇÃO DE EXAME
ANATOMOPATOLÓGICO, 29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1
cores.

27 Unidades DGA 1000 1,00 1000,00

FOLHA DE RECEITA, 18 x10cm, Sulf. 56 grs, 1x1
cores.

28 Unidades DGA 20000 0,08 1600,00

FOLDER, 4x4 Cores, Formato 29,7x21cm, Couche
150grs

29 Unidades DGA 10000 0,45 4500,00

BANNERS, Formato 120x80cm, Impressão Digital c/
Acabamento

30 Unidades DGA 100 85,00 8500,00

CARTÃO DA MULHER, Aberto 18x10cm, dulplex, 300
grs, 4x1 cores, Refile Vinco e dobra

31 Unidades DGA 5000 0,57 2850,00

FLYER 15x21cm, 4x0 Cores, Couche 120grs32 Unidades DGA 20000 0,18 3600,00

FAIXAS, Formato 3x0,5 metros, Impressão Digital c/
Acabamento

33 Unidades DGA 100 126,00 12600,00

FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,
29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1 cores frente e verso

34 Unidades DGA 35000 0,14 4900,00

CARTÃO AGENDAMENTO SUS - aberto 30x11 cm com
3 dobras, triplex 300grs, 4x1 cores, Refile, Vinco e
Dobra

35 Unidades DGA 2000 0,78 1560,00

Folha sem impressão, só corte, tamanho A5 15X21
CM em sulfite 75 grs

36 Unidades DGA 50000 0,05 2500,00

CARTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 19x7cm aberto,
Sulf. 180 grs, 4x1 cores, Refile, vinco e dobra.

37 Unidades DGA 2000 0,63 1260,00

Cartaz tamanho 60x40 cm em papel couche 150
gramas, incluindo coleta e desenvolvimento da arte

38 Unidades DGA 300 5,50 1650,00

Ficha de Controle de Frota (Controle mensal de
gastos) 22x32,5cm de largura, 1x1 cores, 300 grs,
incluindo coleta de dados e desenvolvimento de arte.

39 Unidades DGA 1500 1,73 2595,00

Flyer 15x21cm, 4x4 Cores, Couche 150grs, incluindo
coleta de dados e desenvolvimento de arte.

40 Unidades DGA 5000 0,42 2100,00
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FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL PUERPERAL,
29,7x21cm, Sulf. 75 grs, 1x0 cores. Escrita frente e
verso da folha.

41 Unidades DGA 600 1,57 942,00

FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPALÓGICO
COLO DO ÚTERO, 29,7x21cm, Sulf. 56grs, 1x1 cores.-
JÁ DEVE IR PREENCHIDO OS CAMPOS CONFORME
ARQUIVO ANEXO NO EDITAL.

42 Unidades DGA 1200 0,95 1140,00

Placa em aço inox 430 escovado, 0,8mm espessura,
gravado em baixo relevo, com pintura de 3 cores,
formato 60x40cm.

43 Unidades DGA 10 1080,00 10800,00

Adesivo com Impressão Digital com recorte especial,
4x0 cores, 25cmx25cm

44 Unidades DGA 100 7,40 740,00

Bloco com 50 folhas de Requisição de Compras,
21x14,5cm escrita em cor verde, Sulf. 56 grs, 1x1
cores, incluindo coleta de dados e desenvolvimento
de arte.

45 Unidades DGA 500 6,30 3150,00

Calendário de parede, 14 páginas, 42 x 29,7cm, 4
cores, impressão em couche brilho 150 gramas com
wire-o, perfurado, nº de furos:1, tamanho furo (mm)
5.

46 UNIDADE DGA 1500 8,50 12750,00

Blocos – 20x 1 Notificação da Receita B1, 1 via 9,5 x
25 cm, 1x0 cor, preto em super bond azul 50g,
picotado, vias intercaladas, colado, grampeado e
numerado

47 UNIDADE DGA 250 6,28 1570,00

Cartões de visita, 9 x 5 cm, 4x4 cores, impressão em
couche brilho 300 g.

48 UNIDADE DGA 4000 0,25 1000,00

Botons, 6x6 cm, 4x0 cores, impressão em papel
adesivo brilho 90 gramas, corte/vinco.

49 UNIDADE DGA 5000 0,55 2750,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
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3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos

convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se

mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.



31/10/2022 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 4022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 643

Página: 6 / 7
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.

11.1.3.4.  A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c   e   d   do subitem 11.1.3,  será de competência  exclusiva do prefeito
municipal,  facultada  a  ampla  defesa,  na  forma  e  no  prazo  estipulado  no  parágrafo  seguinte,  podendo  a  reabilitação  ser  concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2.  Fica  garantido  ao  fornecedor  o  direito  prévio  da  citação  e  de  ampla  defesa,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  cinco  dias
úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga,SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
 E,  por  estarem  as  partes  justas  e  compromissadas,  assimam  o  presente  Termo  em  duas  vias,  de  igual  teor,  na  presença  das

testemunhas abaixo assinadas
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NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

Vidal Ramos,28 de Outubro de 2022

CNPJ: 09.644.875/0001-09
DGA - DIGITAL ART COMUNICACAO VISUAL
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44.2022
Publicação Nº 4280949

 

PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

83.102.376/0001-34CNPJ: (47) 3356-2300

88443-000 - Vidal Ramos

Telefone:
Avenida Jorge Lacerda, 1180 - CentroEndereço:

Nr.:   44/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

92/2022

13/10/2022

Página: 1 / 3

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E
IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
PARA MANUTENÇÃO DE ALGUMAS SECRETARIAS.

92/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

44/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 28/10/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

DGA - DIGITAL ART COMUNICACAO VISUAL LTDA

R$ 2.000,0010.000,000 0,20001 - FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1 cores.
Escrita frente e verso da folha - Marca: DGA

UN

R$ 5.200,0040.000,000 0,13002 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR, 29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1 cores.
Somente frente - Marca: DGA

UN

R$ 2.250,0015.000,000 0,15003 - CADASTRO DOMICILIAR, 29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1 cores.
Somente frente - Marca: DGA

UN

R$ 3.900,0030.000,000 0,13004 - CADASTRO INDIVIDUAL  29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1 cores. Frente e
verso - Marca: DGA

UN

R$ 1.000,0010.000,000 0,10005 - CARTEIRINHA DE ATENDIMENTO - 10x7cm, Sulf. 180 grs, 1x0
cores, Refile. - Marca: DGA

UN

R$ 1.000,0010.000,000 0,10006 - CARTÃO PARA CADASTRO  - 9X6cm, Sulf. 180 grs, 1x0 cores, Refile
- Marca: DGA

UN

R$ 1.650,005.000,000 0,33007 - CARTÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 14x14 cm, sulf. 180
grs, 4x1 cores, Refile, vinco e dobra. - Marca: DGA

UN

R$ 5.800,005.000,000 1,16008 - CARTÃO GESTANTE, Aberto 18,5 x 30cm, Triplex 300 grs, 4x1 cores,
Refile Vinco e dobra - Marca: DGA

UN

R$ 3.000,005.000,000 0,60009 - CARTEIRA CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSÃO - aberto 21
x 10,5 cm, triplex 300 grs, 4x1 cores, Refile, Vinco e Dobra. - Marca: DGA

UN

R$ 1.250,005.000,000 0,250010 - FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, 29,7 x 21cm, Sulf. 56
grs, 1x1 cores. - Marca: DGA

UN

R$ 1.250,005.000,000 0,250011 - FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPALÓGICO, 29,7 x
21cm, Sulf. 56 grs, 1x1 cores. - Marca: DGA

UN

R$ 1.700,0010.000,000 0,170012 - PEDIDO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, 29,7 x 21 cm, Sulf. 56
grs, 1x0 cores. - Marca: DGA

UND

R$ 1.110,003.000,000 0,370013 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 21x15cm,
Sulf.180gr 1x1x cores, frente e verso - Marca: DGA

UN

R$ 1.700,0010.000,000 0,170014 - BOLETIM PROCEDIMENTOS,  29,7x21cm, Sulf. 56grs, 1x0 cores. -
Marca: DGA

UN

Assinatura do Responsável

28/10/2022Vidal Ramos,
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 900,005.000,000 0,180015 - REQUISIÇÃO RESULTADOS DE EXAME, 15x21cm, sulf. 56grs, 1x0
cores. - Marca: DGA

UN

R$ 900,005.000,000 0,180016 - ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE, 21x15cm, Sulf. 56 grs, 1x0
cores. - Marca: DGA

UN

R$ 3.400,0020.000,000 0,170017 - ATESTADO MÉDICO/DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO,
18x10cm, Sulf. 56grs, 1x0 Cores. - Marca: DGA

UN

R$ 7.500,005.000,000 1,500018 - AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA/EXAME 7 x 11 cm , sulf. 56grs,
1x0 cores - Marca: DGA

UN

R$ 4.800,0030.000,000 0,160019 - TRANSPORTE SECRETARIA DE SAÚDE, 7 X 10 cm, sulf. 56 grs,
1x0 cores - Marca: DGA

UN

R$ 14.400,001.000,000 14,400020 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, bloco 50x2 vias
Autocopiativo, Sulf. 75 grs, 1x0 cores. Vias intercaladas, colado. - Marca:
DGA

BLOC

R$ 1.300,005.000,000 0,260021 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL,
15x21cm, Sulf. 180grs, 1x1 cores. Escrita frente e verso da folha. - Marca:
DGA

UN

R$ 1.300,005.000,000 0,260022 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 29,7x21cm, Sulf. 75grs,
1x0 cores. Escrita frente e verso da folha. - Marca: DGA

UN

R$ 1.900,005.000,000 0,380023 - FICHA A, 29,7x21cm, Sulf. 180grs, 1x0 cores. Escrita frente e verso
da folha. - Marca: DGA

UN

R$ 1.300,005.000,000 0,260024 - FICHA DE PROCEDIMENTOS, 29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1 cores.
Somente frente - Marca: DGA

UN

R$ 2.550,00300,000 8,500025 - BLOCO RELATÓRIO DE VISITAS DOMICILIARES DO DIA, 100x1
vias, 21,5 x 10,5cm, Sulf. 75 grs, 1x0 cores. - Marca: DGA

UN

R$ 1.110,006,000 185,000026 - BLOCO ALVARÁ SANITÁRIO, 50 x3 vias, 15,5x21cm, Sulf. 75 grs,
1x0 cores. - Marca: DGA

UN

R$ 1.000,001.000,000 1,000027 - FOLHA REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO,
29,7x21cm, Sulf. 75grs, 1x1 cores. - Marca: DGA

UN

R$ 1.600,0020.000,000 0,080028 - FOLHA DE RECEITA, 18 x10cm, Sulf. 56 grs, 1x1 cores. - Marca:
DGA

UN

R$ 4.500,0010.000,000 0,450029 - FOLDER, 4x4 Cores, Formato 29,7x21cm, Couche 150grs - Marca:
DGA

UN

R$ 8.500,00100,000 85,000030 - BANNERS, Formato 120x80cm, Impressão Digital c/ Acabamento -
Marca: DGA

UN

R$ 2.850,005.000,000 0,570031 - CARTÃO DA MULHER, Aberto 18x10cm, dulplex, 300 grs, 4x1 cores,
Refile Vinco e dobra - Marca: DGA

UN

R$ 3.600,0020.000,000 0,180032 - FLYER 15x21cm, 4x0 Cores, Couche 120grs - Marca: DGA UN

R$ 12.600,00100,000 126,000033 - FAIXAS, Formato 3x0,5 metros, Impressão Digital c/ Acabamento -
Marca: DGA

UN

R$ 4.900,0035.000,000 0,140034 - FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, 29,7x21cm, Sulf.
75grs, 1x1 cores frente e verso - Marca: DGA

UN

R$ 1.560,002.000,000 0,780035 - CARTÃO AGENDAMENTO SUS - aberto 30x11 cm com 3 dobras,
triplex 300grs, 4x1 cores, Refile, Vinco e Dobra - Marca: DGA

UN

R$ 2.500,0050.000,000 0,050036 - Folha sem impressão, só corte, tamanho A5 15X21 CM em sulfite 75
grs - Marca: DGA

UN

R$ 1.260,002.000,000 0,630037 - CARTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- 19x7cm aberto, Sulf. 180 grs,
4x1 cores, Refile, vinco e dobra. - Marca: DGA

UN

R$ 1.650,00300,000 5,500038 - Cartaz tamanho 60x40 cm em papel couche 150 gramas, incluindo
coleta e desenvolvimento da arte - Marca: DGA

UN

R$ 2.595,001.500,000 1,730039 - Ficha de Controle de Frota (Controle mensal de gastos) 22x32,5cm
de largura, 1x1 cores, 300 grs, incluindo coleta de dados e
desenvolvimento de arte. - Marca: DGA

UN

R$ 2.100,005.000,000 0,420040 - Flyer 15x21cm, 4x4 Cores, Couche 150grs, incluindo coleta de dados
e desenvolvimento de arte. - Marca: DGA

UN

R$ 942,00600,000 1,570041 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL PUERPERAL, 29,7x21cm,
Sulf. 75 grs, 1x0 cores. Escrita frente e verso da folha. - Marca: DGA

UN

R$ 1.140,001.200,000 0,950042 - FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPALÓGICO COLO DO
ÚTERO, 29,7x21cm, Sulf. 56grs, 1x1 cores.- JÁ DEVE IR PREENCHIDO
OS CAMPOS CONFORME ARQUIVO ANEXO NO EDITAL. - Marca:
DGA

UN

R$ 10.800,0010,000 1.080,000043 - Placa em aço inox 430 escovado, 0,8mm espessura, gravado em
baixo relevo, com pintura de 3 cores, formato 60x40cm. - Marca: DGA

UN

Assinatura do Responsável

28/10/2022Vidal Ramos,
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 740,00100,000 7,400044 - Adesivo com Impressão Digital com recorte especial, 4x0 cores,
25cmx25cm - Marca: DGA

UN

R$ 3.150,00500,000 6,300045 - Bloco com 50 folhas de Requisição de Compras, 21x14,5cm escrita
em cor verde, Sulf. 56 grs, 1x1 cores, incluindo coleta de dados e
desenvolvimento de arte. - Marca: DGA

UNI

R$ 12.750,001.500,000 8,500046 - Calendário de parede, 14 páginas, 42 x 29,7cm, 4 cores, impressão
em couche brilho 150 gramas com wire-o, perfurado, nº de furos:1,
tamanho furo (mm) 5. - Marca: DGA

UND

R$ 1.570,00250,000 6,280047 - Blocos – 20x 1 Notificação da Receita B1, 1 via 9,5 x 25 cm, 1x0 cor,
preto em super bond azul 50g, picotado, vias intercaladas, colado,
grampeado e numerado - Marca: DGA

UND

R$ 1.000,004.000,000 0,250048 - Cartões de visita, 9 x 5 cm, 4x4 cores, impressão em couche brilho
300 g. - Marca: DGA

UND

R$ 2.750,005.000,000 0,550049 - Botons, 6x6 cm, 4x0 cores, impressão em papel adesivo brilho 90
gramas, corte/vinco. - Marca: DGA

UND

R$ 160.227,00Total geral:

Assinatura do Responsável

28/10/2022Vidal Ramos,
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Vitor Meireles

Prefeitura

DECRETO N.º 072/2022
Publicação Nº 4280924

DECRETO Nº 072/2022, DE 28 de outubro de 2022.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES A INTEGRAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL 
Nº 2.617, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, NA QUALIDADE DE UNIDADE PARTICIPANTE, BEM COMO A ADERIR À ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE BENS PARA A 
ÁREA FINALÍSTICA NO ÂMBITO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
VITOR MEIRELES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei Orgânica do Município, e tendo em vista 
o disposto no artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no artigo 85 do Anexo I do Decreto nº 2.617, de 16 de setembro 2009, 
alterado pelo Decreto 1.035, de 19 de dezembro de 2020, no artigo 3 do Decreto 1.035, de 19 de dezembro de 2020, e no artigo 2º do 
Decreto nº 558, de 14 de abril de 2020, que alterou o artigo 103 do Anexo I do Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro 2009.
DECRETA:
Art. 1º Fica o município de Vitor Meireles autorizado a integrar, como unidade participante, o Sistema de Registro de Preços da Unidade 
Gerenciadora Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), para fins de aquisições de bens e contratação de serviços no âmbito 
do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e Corpo de Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles, observado o disposto no artigo 89 do 
Decreto Estadual nº 2.617/2009.
Art. 2º Quando não tenha participado do processo licitatório e desde que devidamente justificada a vantagem, fica o município autorizado 
a aderir à Ata de Registro de Preços (ARP) do CBMSC, mediante anuência da Unidade Gerenciadora, observadas as condicionantes esta-
belecidas no artigo 2º do Decreto Estadual nº 558, de 14 de abril de 2020, que alterou o artigo 103 do Anexo I do Decreto Estadual nº 
2.617/2009, em especial:
I - Consultar a Unidade Gerenciadora da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
II - Elaborar estudos preliminares em que constem as especificidades do objeto que se pretenda adquirir, com a demonstração de sua ade-
quação às suas necessidades, inclusive no que tange a prazos, quantidade e qualidade;
III - Demonstrar a vantagem de aderir à ARP em relação aos preços praticados no mercado, após realização de ampla pesquisa;
IV - Após a autorização da Unidade Gerenciadora, a unidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 
90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
V - Compete à unidade não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente as-
sumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências à Unidade Gerenciadora.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 28 de outubro de 2022.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.
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Consórcios

Cidirios

RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022
Publicação Nº 4281513

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária Entre os Rios – CIDIRIOS
Aviso de Retificação de Edital
PROCESSO LICITATÓRIO N. 017/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2022

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária Entre os Rios – CIDIRIOS comunica aos interessados que, com 
base no § 4º do art. 21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações no Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2022, que tem por objeto a aqui-
sição de Vibroacabadora e Rolo Pneumático Estático, zero hora, fabricação mínimo 2021, conforme transferência de recursos provenientes 
do Convênio nº 2021TR002267 firmado entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade – SIE e o Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária Entre os Rios – CIDIRIOS.

Sendo assim, fica transferida a data de abertura do certame para o dia 11/11/2022 até às 13h45min O Edital retificado na íntegra encon-
tram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas, endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br e na página 
eletrônica do Município de Ipuaçu, link “licitações” endereço: https://www.ipuacu.sc.gov.br . Maiores informações e esclarecimentos po-
derão ser obtidos pelo telefone (49) 3354 0222 ou pelo e-mail: consorciocidirios@gmail.com ou ediane.alm09@gmail.com, em horário de 
expediente de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Ipuaçu/SC, 28 de outubro de 2022.
Clori Peroza
Presidente do Consórcio CIDIRIOS
Prefeita de Ipuaçu

CinCatarina

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº PE 0069 -E- PAL0093_2022 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 
ESCOLAR E CORRELATOS

Publicação Nº 4275469

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 046203BF229B372E3B0E200572F7EC1F27B496AB
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0069/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO “e-PAL” Nº 0093/2022-e
REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de Materiais de Expediente, Escolar e 
Correlatos, para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio Interfederativo Santa 
Catarina – CINCATARINA, na condição de Órgão Participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados no Anexo V, duran-
te o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. JULGAMENTO: Menor preço por ITEM. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 
do dia 01/11/2022 até às 09:00 horas do dia 16/11/2022. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS das 09:01 às 09:30 horas do dia 
16/11/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:31 horas do dia 16/11/2022. REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília 
(DF). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Acesso Identificado. Informações na íntegra deste Edital no site: www.cincatarina.
sc.gov.br. Florianópolis (SC), 26 de outubro de 2022. Elói Rönnau – Diretor Executivo do CINCATARINA

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.ipuacu.sc.gov.br/
mailto:consorciocidirios@gmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.cimcatarina.sc.gov.br
http://www.cimcatarina.sc.gov.br
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