08.08.2016 (segunda-feira)
nal de Habilitação registro nº 012.093.282-42/SC, com endereço
INCERTO E NÃO SABIDO, que diante da decisão prolatada no
Processo Administrativo 776/2015 que tramita neste órgão público,
localizado na a Rua Lauro Muller nº 142, Centro – Lages/SC, teve
seu direito de dirigir suspenso pelo período de 02 (dois) meses e
frequência obrigatória em curso de reciclagem a ser realizado em
instituição credenciada pelo DETRAN/SC (contados a partir da
entrega da Carteira Nacional de Habilitação no órgão de trânsito)
por infringência ao artigo 218, III do Código de Transito Brasileiro.
Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO de igual forma, para no prazo
de 30 dias, a contar da data da publicação deste, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO. Para dar ciência ao motorista infrator
é expedido o presente edital a ser publicado no diário oficial do
Estado de Santa Catarina.Registre-se e Publique-se. Lages, 03
de agosto de 2016. Luciana rodermel delegada regional de
Policia autoridade de Trânsito.
Cod. Mat.: 394270
ediTaL de nOTifiCaÇÃO de deCisÃO de reCursO Jari.
a deLegada regiOnaL de POLÍCia e auTOridade de
TrÂnsiTO da 8ª CirCunsCriÇÃO regiOnaL de TrÂnsiTO
- CireTran de Lages, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no artigo 10 § 2º da resolução 182/2005 do CONTRAN,
Notifica e faz saber que, DIEGO ROCHA SCHMIDT, portador da
Carteira Nacional de Habilitação registro nº 025.723.810-97/SC,
com endereço INCERTO E NÃO SABIDO, que diante da decisão
prolatada no Processo Administrativo nº 175/2014 que tramita
neste órgão público, localizado na a Rua Lauro Muller nº 142,
Centro – Lages/SC, teve seu direito de dirigir cassado por infringência ao artigo 263, I do Código de Transito Brasileiro. Diante do
indeferimento do recurso apresentado a JARI, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO de igual forma, para no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data da publicação deste, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO ao CETRAN ou efetuar a entrega da sua Carteira
Nacional de Habilitação. Para dar ciência ao motorista infrator
é expedido o presente edital a ser publicado no diário oficial do
Estado de Santa Catarina. Registre-se e Publique-se. Lages, 03
de agosto de 2016. Luciana rodermel delegada regional de
Policia autoridade de Trânsito.
Cod. Mat.: 394274
ediTaL de inTiMaÇÂO
A Senhora Fedra L. Konell A. da Silva, Delegada de Polícia, Corregedora do Detran – Departamento Estadual de Trânsito de Santa
Catarina, usando das atribuições conferidas pelo artigo 28, da
Lei nº 9.784/99, e considerando a decisão proferida pelo Senhor
Diretor do Detran/SC, no processo administrativo nº 029/12, vem
por este instrumento inTiMar o Instrutor de Trânsito Rangel
Faraco, CPF: 025749179-10, credencial 1968/02, em razão de
não ter sido localizado nos endereços fornecidos, estando assim
em local incerto e não sabido - da decisão final que lhe aplicou
a penalidade de advertência por escrito, conforme apurado no
processo administrativo que lhe foi movido. Fica também inTiMadO
para apresentar, querendo, pedido de reconsideração da decisão
à autoridade julgadora, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da
última publicação desta no D. O. E. O prazo para a apresentação
do recurso hierárquico será de 30 (trinta) dias e começara a fluir
a partir da denegação do pedido de reconsideração ou caso não
apresentado, a contar da publicação desta.
florianópolis, 05 de agosto de 2016.
fedra L. Konell a. da silvadelegada de Polícia Civil
Corregedora do detran/sC
Cod. Mat.: 394329

POrTaria nº20/2016 – de 05/08/2016.
a agÊnCia de desenVOLViMenTO regiOnaL eM BrusQue,
no uso de suas atribuições e com base na atribuição de competência, delegada pelo artigo 7º da Lei Complementar nº 381, de
07 de maio de 2007, resolve;
designar, o funcionário Willian Soares da Costa, matrícula
0970828-6-03, Gerente de Infraestrutura da ADR/Brusque, engenheiro, Registro Nacional: 111939-0, para a remoção mecanizada
de Barreiras da ADR – Brusque.
Brusque, 05 de Agosto 2016.
ewaldo ristow filho
secretário executivo do desenvolvimento regional de Brusque.
Cod. Mat.: 394194

diÁriO OfiCiaL - sC - nº 20.356

agÊnCia de desenVOLViMenTO regiOnaL de COnCÓrdia.
POrTaria n.°009/2016/sdr-Concórdia de 05 de agosto de
2016 - O seCreTariO eXeCuTiVO de desenVOLViMenTO
regiOnaL – COnCOrdia, no uso de suas atribuições legais,
delegadas pelo art.7 parágrafo I da Lei Complementar nº 381 de
07 de maio de 2007, resolve: art. 1º - Ficam delegadas atribuições ao servidor, Senhor MiLTOn ViTOr russeT, matrícula nº
687.750-8-0, para que, em conjunto com o Secretário Executivo
de Desenvolvimento Regional – Concórdia, possa:
I - Ordenar despesas e assinar notas de empenhos relacionados
com os serviços da administração de pessoal;
II – Ordenar despesas, assinar notas de empenhos e ordens
bancárias relacionadas com a administração financeira e serviços
gerais da SDR - Concórdia;
III – Assinar balancetes, balanços, autorizações e relatórios de
viagens e demais documentos relacionados às atividades do ora
delegado;
Parágrafo único: A autoridade delegada subscreverá os atos de
que trata este artigo sobre a identificação do nome pessoal e da
denominação do cargo.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de 08/08/2016.
art. 3º - Fica revogada a partir de 08/08/2016, a portaria 007/2016
de 01/07/2016, publicada em DOE 20.333 de 06/07/2016.
Assinatura: Wagner Luis Bee- Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional-Concórdia.
Cod. Mat.: 394290

POrTaria nº. 14/2016/ADR - JOINVILLE - de 06/07/2016
A Secretária Executiva da Agência do Desenvolvimento Regional
- Joinville, com base na atribuição de competência delegada pela
Lei Estadual n.°16.795, de 16 de dezembro de 2015, resOLVe:
art. 1° - designar e auTOriZar VOLNEI FRANCISCO BATISTA, ocupante do cargo de Gerente de Planejamento, detentor da
matrícula nº. 0676614-5-02 para praticar os seguintes atos administrativos: assinar contratos ou convênios em que o Estado seja
parte, através da ADR, no âmbito da sua competência administrativa;
ordenar despesas; assinar empenhos; ordens de pagamento e
cheques, em conjunto com o Gerente de Administração Finanças e
Contabilidade; bem como realizar as demais atividades inerentes à
condição de Ordenador Primário, no período de 15 a 19 de agosto
de 2016. art. 2° - Esta portaria vigerá de 15 de agosto de 2016 a
19 de agosto de 2016. siMOne sCHraMM
Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional – Joinville
Cod. Mat.: 394295

POrTaria nº 028 de 04/08/16
O seCreTÁriO de esTadO dO desenVOLViMenTO regiOnaL de Laguna, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº381 de 07 de maio de 2007, resolve: cessar
Portaria nº017 de 01/06/2015 no qual designou a servidora Anita
da Lapa Sá, matrícula 193.756.1.01, executar a conformidade dos
registro de gestão no âmbito da UG 88001,conforme disposto nos
ats. 31 à 42 do Decreto Estadual 2.444,de 30 de outubro de 2014
e regulamentado pela instrução Normativa SEF Nº 001 de 22 De
Dezembro De 2014. Esta Portaria entra em vigor a contar de sua
publicação.1
Luiz felipe remor
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional – Laguna
Cod. Mat.: 394302

PORTARIA Nº 63/2016/GABS de 02/08/2016 - O SECRETÁRIO
EXECUTIVO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DE TUBARÃO, no uso de suas atribuições e competências legais,
Considerando o art. 84, da Lei 9.615/1998, RESOLVE: Art. 1º auTOriZar o servidor Clodoaldo Damasceno Paz, matrícula nº
0325920-0-03, lotado na Agência de Desenvolvimento Regional de
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Tubarão – 3020 – a atender convocação da Confederação Brasileira
de Handebol e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio
2016, para atuar na modalidade de handebol na função de árbitro
oficial técnico no período de 03 a 22 de agosto de 2016. Art. 2º - No
período de 03 a 22 de agosto de 2016, fica o servidor dispensado
do registro de ponto eletrônico em seu órgão de lotação. Art. 3º
-Esta Portaria entra em vigor a partir de 03 de Agosto de 2016.
Tubarão, 02/08/2016. Nilton de Campos, Secretário Executivo.
Cod. Mat.: 394334

aTO nº 022 – de 05/08/2016
TOrnar seM efeiTO, com fundamento legal no artigo 14, §2º,
da Lei Estadual nº 6.745/85, a nomeação por concurso dos candidatos abaixo relacionados, efetuadas por meio do Ato nº 020/2016,
publicado no DOE nº 20.346 de 25/07/2016:
Técnico administrativo da dPesC
no nome
insc.
258 Edimar Boarao
23492
259 Jurandir Francisco de Oliveira
2012
261 Andrew Gularte Hentges
32510
262 Luciano Ferreira Rocco
14366
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
do cargo efetivo de Técnico Administrativo da Defensoria Pública
de Santa Catarina:
Técnico administrativo
no nome
insc.
263 Suzana Rodrigues Coelho
9246
264 Maurício Matos Rosa
26230
265 Fabiana Brigido Inacio
2106
266 Fernando Sergio Rosa
3864
267 Leo Roberto Felipe
14507
As vagas oferecidas por meio do presente ato para o cargo de
Técnico Administrativo estão assim dispostas: Campos Novos
(01), Curitibanos (01), Mafra (01), São Lourenço do Oeste (01),
Xanxerê (01).
infOrMaÇÕes:
1) A previsão de posse dos candidatos nomeados está prevista
para o dia 05/09/2016, respeitada a escolha de lotação de acordo
com a ordem de classificação no concurso público.
2) Os candidatos nomeados receberão ofício contendo as opções
de lotação, as quais deverão ser devolvidas, por correio eletrônico,
até o dia 12/08/2016, perdendo o direito de escolha da lotação
aquele que assim não proceder.
3) Os documentos necessários para a posse serão informados
no ofício que será enviado por correio eletrônico aos candidatos
e deverão ser entregues na Gerência de Gestão de Pessoas até
o dia 31/08/2016.
Florianópolis, 05 de agosto de 2016.
sadi LiMa
Defensor Público-Geral e.e.
Cod. Mat.: 394300

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO nº 032/2016.
Permissor: DEINFRA. Permissionária: ALUMICAM COMÉRCIO
DE METAIS LTDA. - EPP. Objeto: Ocupação da faixa de domínio
da rodovia SC-412, trecho: Entr. BR-101 (p/ Itajaí) – Ilhota, no km
1+400, lado direito, de acordo com o Plano Rodoviário Estadual
instituído pelo Decreto nº 759, de 21 de dezembro de 2011, para a
implantação de acesso a seu empreendimento, a ser canalizado à
via marginal existente na faixa de domínio da rodovia. Validade: 05
anos. florianópolis, 04.08.2016. signatários: Wanderley Teodoro
Agostini, pelo DEINFRA e o Sr. Sérgio Silva, pela Permissionária.
Cod. Mat.: 394155

