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POrTaria n.º 019/2013 de 28 de Maio de 2013.
O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Xanxerê em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pelo
artigo 7º, II, da Lei Complementar nº 381 de 07.05.07, resOLVe:
auTOriZar, nos termos do Decreto No 3.421, de 16 de agosto
de 2005 , o servidor abaixo mencionado lotado ou em exercício na SDR-Xanxerê, a dirigir veículos oficiais que se encontram
sob a responsabilidade da SRD-XXÊ: CrisTiane de OLiVeira fiOrenTini, matrícula 378.746-0-01, Portador da CNH nº
03370283260. Artigo 1º. A presente portaria entra em vigor na
data de sua publicação.Registre-se, publique-se e cumpra-se.
CarLOs augusTinHO COLaTTO secretário de estado do
desenvolvimento regional –Xanxerê
Cod. Mat.: 112063

aTO nº 010 – de 03/06/2013
nOMear, com fundamento legal nos artigos 9 e 10, da Lei Estadual nº 6.745/85, c/c o artigo o artigo 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 575/12, os candidatos aprovados no Concurso
Público Edital 001-2012 constantes da listagem abaixo, para o
provimento dos cargos efetivos de Técnico Administrativo e Analista Técnico, da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
Técnico administrativo da dPesC
n
26
27
28
29
30
31
32
33

nOMe
Luiz Fernando Portilio
Carlos Lucas Medeiros de Souza
Valdenise Fátima Peretti
Ana Carolina Silva Rodrigues Teixeira
Gabriela Cavalheiro Locks
Yara Longuinho
Suzana Lamperti
Maria Augusta Cunha

insc.
8806
31583
35065
14049
6801
10126
1269
3500

As vagas oferecidas por meio do presente ato para o cargo de
Técnico Administrativo estão assim dispostas: Sede: Florianópolis (02), Núcleos Regionais: Blumenau (01), Criciúma (01), Chapecó (01), Itajaí (01), e Lages (01).
analista Técnico da dPesC
n
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

nOMe
Samuel José dos Santos Junior
Suelen Barizon
Ademar Eleutério Junior
Bruna Guzatti de Barros
Thiago Pinheiro di Rico
José Pedro Oliveira Rosses
Marilia Pereira Barbosa
Marcelo Foscarini Silva
Halison Tharlley Nolli
Ericka Arce
Valéria Betiolo

art. 2º. Considera-se atendimento o ato em que o Defensor Público entrevista o assistido munido com a relação de documentos
necessários solicitados na triagem.
art. 3º. A triagem do atendimento ocorrerá das segundas às quintas-feiras, das 8h30 às 11h, observando a ordem de chegada e
atendimentos preferenciais decorrentes de lei, conforme padronização em anexo. Após as 11h, não será admitida a entrada de
nenhum assistido, à exceção dos casos urgentes.
art. 4º. A triagem será realizada por servidores e estagiários da
DPESC, sob a supervisão de um Defensor Público, em escala de
revezamento.
art. 5º. Cada área de atuação – Criminal, Cível e de Família –
designará, na medida do possível, um Defensor Público para permanecer de plantão durante o horário de expediente, em escala
de revezamento art. 6º. Serão disponibilizadas as agendas dos Defensores Públicos para que, ordenada e igualitariamente, sejam marcados os
atendimentos.
art. 7º. Os agendamentos de atendimento em matéria de civil
e criminal observarão as agendas dos Defensores Públicos das
respectiva áreas.
art. 8º. O retorno para a entrega de documentos será realizado
no período da tarde, de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h.
art. 9º. A triagem e o atendimento pelo Defensor Público deverão
seguir a padronização estabelecida nos seguintes anexos.
art. 10. Fica designada a Defensora Pública Fernanda Mambrini
Rudolfo para a Coordenação Geral na sede.
art. 11. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 24 de maio de 2013.
ivan ranzolin
Defensor Público-Geral
Cod. Mat.: 111991

insc.
31563
23237
5609
12068
31993
584
22762
23801
231
22322
25810

As vagas oferecidas por meio do presente ato para o cargo de
Analista Técnico estão assim dispostas: Núcleos Regionais: Blumenau (02), Chapecó (02), Criciúma (02), Itajaí (02) e Lages (02).
Observação: As opções de lotação dos candidatos nomeados
por meio do Ato nº 009-13, publicado no DOE nº 19583, página
109, de 27/05/2013 e aquelas decorrentes do presente ato se
darão em conjunto e levando em consideração a totalidade das
vagas oferecidas para a sede e núcleos (somatório), bem como
o número de dois pedidos de final de lista já ocorridos (art. 29 da
LC 575/2012), de forma a respeitar que a opção de escolha de
vaga se dê com base na classificação geral do certame, na forma
do artigo 28 da LC 575/2012.
Florianópolis, 03 de junho de 2013.
iVan Cesar ranZOLin,
Defensor Público-Geral.
Cod. Mat.: 112251
POrTaria n.º 006 - de 22/05/2013
esTaBeLeCe, forma provisória, o procedimento administrativo
que deverá ser observado pelos Defensores Públicos no atendimento à população hipossuficiente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
art. 10°, inciso XIII, da Lei complementar n° 575/2012.
art. 1º. Considera-se triagem a seleção das pessoas aptas a serem assistidas pela Defensoria Pública, conforme as atribuições
regulamentadas internamente.

POrTaria n.º 194 - de 27/05/2013
deLegar, competência, de acordo com o art. 20 e ss, da Lei
Complementar n.º 381/2007 e o Decreto n.º 1.158, de 18 de
março de 2008, aos Assistentes Jurídicos WLadiMir WruBLeVsKi aued, e BrunO riBeirO, matriculados sob os ns.º
955.852-7 e 384.633-4, respectivamente, para receberem mandados de citação, cartas precatórias citatórias, intimações e demais mandados judiciais, assinar escritura de compra e venda de
imóveis desapropriados, amigável ou extrajudicial ou de doações,
requerer tudo o mais que interessar possa perante repartições
publicas em geral, tudo em nome do Presidente da Autarquia,
ficando homologados os atos já praticados ate a entrada em vigor
da presente portaria, na data da sua publicação.
Eng.º Paulo Roberto Meller
Presidente
Cod. Mat.: 112053

03.06.2013 (segunda-feira)
Mariana Maurilia dos
Passos
Rodrigo de Souza

084.340.559-70

147

15/05/2013

082.464.439-50

133

22/05/2013

Cod. Mat.: 110199

instituto de Metrologia de santa Catarina
Órgão delegado do inMeTrO
Portaria nº045 de 28 de maio de 2013
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições legais, resOLVe PrOrrOgar, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 29 de maio de
2013, os efeitos da Portaria nº022/IMETRO/2013, de 25 de fevereiro de 2013, publicada no D.O.E. nº19.523, de 27 de fevereiro
de 2013, pág.43, para o término dos trabalhos da presente Comissão Sindicante; Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação-LUIZ CARLOS SILVA-Presidente do IMETRO/SC.
Cod. Mat.: 112011
instituto de Metrologia de santa Catarina
Órgão delegado do inMeTrO
Portaria nº046 de 28 de maio de 2013.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições legais, e, Tendo em vista
o Contrato IMETRO Nº0006/2013, processo nº3260/2013. Celebrado com engenHaria de eVenTOs eireLi ePP, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prestação de serviços de organização de evento,
abrangendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infra-estrutura e apoio
logístico para o evento institucional, na Reunião Plenária da RBMLQ - 1° Ciclo 2013, no período de 03/06/2013 a 07/06/2013,
em Florianópolis/Santa Catarina. resOLVe:Designar a servidora Grasielli Gava, ocupante do cargo de Técnico em Atividades
Administrativas, inscrita na matrícula nº955.904-3, para exercer
o acompanhamento e fiscalização do Contrato supra citado,
na função de fiscal; Autorizar a referida servidora, a atestar faturas e recibos mensais, apresentados pelo contratado, após a
devida conferência dos valores, e da avaliação do cumprimento
das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes; A presente
determinação não implicará em acréscimos na remuneração da
servidora responsável, uma vez que as atividades estabelecidas
serão realizadas juntamente com a função já exercida. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Luiz Carlos SilvaPresidente do IMETRO/SC.
Cod. Mat.: 112012

P O r T a r i a n.º 195 de 28/05/2013
designar, de acordo com o artigo 3º, I, “a”, do Decreto n.º
1.158, de 18.03.2008, o servidor aLeCiO VidaL de Jesus matrícula n.º 248.278-9, para exercer a Função de Chefia, FC-1.
Eng.º Paulo Roberto Meller
Presidente
Cod. Mat.: 112055
ESTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA
“ NOVOS VALORES” REFERENTE A SUB AÇÃO 0028-Pagamento de Estagiários e Encargos DO DEINFRA, CONFORME
DECRETO ESTADUAL Nº 781, DE 25/01/2012.
Estagiário
Taina Prado Ramos
Deivid Virgiliano
Luana Aurélia Vieira
Maikon Alexandre
Mann

CPF
Data In.
Lotação
105.979.359-80 03/06/2013 SUPRE
NORTE
086.690.549-90 03/06/2013 GEROP
106.094.299-22 03/06/2013 DPLA
095.133.949-48 03/06/2013 GEAFC

EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DO
PROGRAMA “NOVOS VALORES”, REFERENTE SUB AÇÃO
0028-Pagamento de Estagiários e Encargos DO DEINFRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 781/2012, DE 25.01.2012.
Estagiário

CPF

TC

Rescisão

Portaria nº 092/2013 – faTMa de 28.05.2013.
O Presidente da Fundação do Meio Ambiente - FATMA, no uso de
suas atribuições estatutárias.
resOLVe:
Art 1º Revogar integralmente a Portaria nº 066.2011 de
19.04.2011, publicada do Diário Oficial nº 19.083 de 09.05.2011.
Art 2º A portaria n º 087/2013, publicada no Diário Oficial nº
19.584 de 28.05.2013, tem a sua vigência a partir de 01.06.2013.
gean Marques Loureiro
Presidente - faTMa
Cod. Mat.: 112023
Portaria nº 093/2013– faTMa de 29.05.2013
O Presidente da Fundação do Meio Ambiente - FATMA, no uso de
suas atribuições estatutárias.
RESOLVE:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 171, da Lei nº 6.745, de 28
de dezembro de 1985, da Função Executiva de Confiança – AF FEC-2, a partir de 01 de junho de 2013:
360399-7-01-rute goes do nascimento
gean Marques Loureiro
Presidente - faTMa
Cod. Mat.: 112159

