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POrTaria nº 011/2013, de 04 de março de 2013.
auTOriZar, o servidor angelino Velozo, Matrícula 247.1787-01, Ci 964.174, CnH 03829542859, categoria “B”, a conduzir
veículos oficiais, de propriedade, posse ou de responsabilidade
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Curitibanos, desde que seja observada a categoria profissional para a
qual encontra-se habilitado. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário.
rOQue sTanguerLin
secretário de estado de desenvolvimento regional de Curitibanos
Cod. Mat.: 94306

seCreTaria de esTadO de desenVOLViMenTO regiOnaL de diOnÍsiO CerQueira. eXTraTO i TerMO adiTiVO
dO COnVÊniO nº 6529/2012 0. PARTES: CONCEDENTE Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira CNPJ 07.387.930/0001-99 e CONVENENTE Prefeitura
Nunicipal de Guarujá do Sul CNPJ 83.027.045/0001-87, firmam
o PRIMEIRO Termo Aditivo do convênio 6529/2012 , fica alterado
a cluusula decima segunda do prazo e da vigênia que doravante
terá a seguinte redação o prazo para execução até 15 de dezembro de 2013. Ficam ratificadas as demais cláusulas do convênio,
por estarem justos e acordes, assinam o presente termo aditivo,
abaixo. Dionísio Cerqueira 31 de janeiro de 2013, Normelio Ari
Menegazzo – Secretário de Estado e José Carlos Foiatto – Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 94250

POrTaria nº 005/2013/gaBs
O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional – Grande
Florianópolis, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a exigência do Decreto Estadual nº 1977/2008, da Instrução Normativa nº 13/2012 e n° 14/2012/TCE , para abertura de Tomada
de Contas Especial: resOLVe: art. 1º - Delegar a Comissão de
Tomada de Conta Especial, constituída através da Portaria n°
013/2011/GABS, publicada no D.O.n° 19063, de 07/04/2011, pg
28, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos fatos apontados no Processo SR18 25360/2010, da Fundação Cultural e
Educacional Biguaçu, através do Contrato de Apoio Financeiro n°
4577/2010-2, do Projeto “Boi de Praia”, para o cumprimento da
apresentação da documentação necessária para a regularização
da prestação de contas, conforme Despacho do Setor de Prestação de Contas, da Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade, desta SDR da Grande Fpolis, circunstâncias estas que
causam danos ao erário público, recomendando as medidas necessárias à recomposição do Tesouro Público, em cumprimento
ao art. 44 do RTC de 16/94, dentro de um prazo de 120 (cento e
vinte) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo, observando os princípios da legalidade e as medidas necessárias discriminadas na referida Portaria n° 013/2011/
GABS, desta Secretaria Regional. art. 2º – Constituem a Portaria n° 004 /2013/GABs os seguintes servidores: eLÁdiO JOsÉ
de sOuZa, Matrícula 305.732-1-03, eVeraLdO Pereira
da siLVa, Matrícula 298.115.7.04 e CLeide PauLina BaCK,
matrícula 272.591-6-02, como membros desta Comissão. art.
3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publicada, registrada, cumpra-se. São José, 05 de março de 2013.
renaTO LuiZ Hinnig. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis.
Cod. Mat.: 94107
POrTaria nº 004/2013/gaBs
O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional – Grande
Florianópolis, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a exigência do Decreto Estadual nº 1977/2008, da Instrução Normativa nº 13/2012 e n° 14/2012/TCE , para abertura de Tomada
de Contas Especial: resOLVe art. 1º - Delegar a Comissão de
Tomada de Conta Especial, constituída através da Portaria n°
013/2011/GABS, publicada no D.O.n° 19063, de 07/04/2011, pg
28, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos fatos apontados no Processo SR18 468/10-0 e SDR18 15292/2012, da

diÁriO OfiCiaL - sC - nº 19.531
Associação Recreativa Esportiva e Cultural Plataforma, através
do Contrato de Apoio Financeiro n° 13905/2009-0, do Projeto “6°
Rock Rural”, para o cumprimento da apresentação da documentação necessária para a regularização da prestação de contas,
conforme Despacho do Setor de Prestação de Contas, da Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade, desta SDR da
Grande Fpolis, circunstâncias estas que causam danos ao erário
público, recomendando as medidas necessárias à recomposição
do Tesouro Público, em cumprimento ao art. 44 do RTC de 16/94,
dentro de um prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão
dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo, observando
os princípios da legalidade e as medidas necessárias discriminadas na referida Portaria n° 013/2011/GABS, desta Secretaria Regional. art. 2º – Constituem a Portaria n° 003 /2013/GABs os seguintes servidores: eVeraLdO Pereira da siLVa, Matrícula
298.115.7.04, eLÁdiO JOsÉ de sOuZa, Matrícula 305.732-103 e CLeide PauLina BaCK, matrícula 272.591-6-02, como
membros desta Comissão. art. 3° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação. Publicada, registrada, cumpra-se. São
José, 05 de março de 2013.
renaTO LuiZ Hinnig. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis
Cod. Mat.: 94113

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – 14ª SDR - IBIRAMA
POrTaria nº 001/2013
O SECRETARIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE IBIRAMA, ROBERTO FERRARI de acordo com a competência conferida pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar 381 de 07
de maio de 2007 resolve, designar, para exercer a atividade de
Ouvidora Setorial, nos termos do Decreto nº 1.027, de 21 de janeiro
de 2008, a servidora Thatiana Carla Starke Kietzer, mat 329.064-6-02.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ibirama
08 de março de 2013.
rOBerTO ferrari - secretário - sdr ibirama
Cod. Mat.: 94297

eXTraTO de TerMO adiTiVO aO COnVÊniO.
espécie: Primeiro Termo Aditivo de Prazo 071/2012 ao Termo de
Convênio nº 4.490/2012-3. Celebrado entre o Estado de Santa
Catariana, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional – Mafra e a Prefeitura Municipal de Papanduva - SC.
Objeto: Cláusula Primeira – Do prazo de Vigência do Convênio:
Fica prorrogado o prazo até 31 de dezembro de 2013. Todas as
demais cláusulas e condições do convênio ora aditado, permanecem íntegras e inalteradas, para todos os efeitos jurídicos e
legais. Mafra,20 de dezembro de 2012. Wellington roberto Bielechi pela concedente e a senhor Luiz Henrique saliba, pela
convenente. Mafra 20 de junho de 2.012. Wellington roberto
Bielechi - secretário de estado da sdr Mafra
Cod. Mat.: 94165

SDR – QUILOMBO
PORTARIA N° 002/2013, de 02/03/2013.
designar, com base na atribuição de competência delegada
pelo art. 7º da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007,
os servidores OLGA GIACOMINA CASAGRANDE, matricula nº
229.543-1, ADRIANO JOÃO BOARETTO, matrícula nº 663.3889-01, JOLICE MARIA FIORELI CAMILLO, matricula nº 311.1687-05, como membros titulares e ADRIANA PETROLI, matrícula
326.366-5-03, como membro suplente, para sob a presidência do
primeiro, e, na sua ausência, a do segundo, comporem COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no âmbito da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Regional de Quilombo, pelo período
de 01(um) ano, a contar de 03/03/2013, revogando-se a Portaria
008/2012, publicada no Diário Oficial nº 19.292, de 14/03/2012.
JAKSOM NATAL CASTELLI
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional de Quilombo
Cod. Mat.: 94149

11.03.2013 (segunda-feira)

seCreTaria de esTadO de desenVOLViMenTO regiOnaL de riO dO suL
gaBineTe dO seCreTÁriO
POrTaria nº 03/2013 de 01 de março de 2013.
designar, com base na atribuição de competência delegada
pelo artigo 7º da Lei Complementar 381, de 07 de maio de 2007,
os servidores Mário Martinho Wloch, matrícula nº 142.800-4,
silvia regina da rocha, matrícula nº 153.023-2, ivan Bechtold,
matrícula 327.503-5, como membros titulares e deomira Vicenzi
dall'Oglio, matrícula nº 179.570-8 e Péricles Tomasoni, matrícula nº 369.603-0, como membros suplentes, para sob a presidência do primeiro e, na sua ausência, a do segundo, comporem
Comissão Permanente de Licitação, no âmbito da secretaria
de desenvolvimento regional de rio do sul, pelo período de
01(um) ano, a contar de 01/03/2013, cessando os efeitos da Portaria 02/2011, publicada no DOE nº 19.281 de 28/02/2012.
italo goral
Secretário SDR de Rio do Sul.
Cod. Mat.: 94151

POrTaria n.º 005/2013 de 06 de março de 2013.
O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Xanxerê, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 7.º, I, da Lei
Complementar n.º 381 de 07.05.07, resOLVe: designar,
com base na atribuição de competência delegada pelo art. 7º da
Lei Complementar 381, de 07 de maio de 2007, o servidor VILMAR PECCINI, com portaria de designação n. 622/2012; e o servidor NEREU ZANCHET, matrícula nº 324.501-2-03, para constituir Comissão para proceder análise dos processos de prestação
de contas , emitir parecer de forma individual ou em conjunto, e
encaminhamento para baixa no sistema informatizado. O contador da SDR será o responsável pela orientação técnica da Comissão. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, cessando os efeitos da Portaria nº 11 de 05/07/2011.
CARLOS AUGUSTINHO COLATTO - Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional – Xanxerê.
Cod. Mat.: 94321
Publicação dos valores do Fundo Social pagos às APAES da
regional de Xanxerê, referente aos meses de outubro, novembro
e dezembro de 2012.
Instituição, APAE de:

Capital R$ Corrente R$ Total R$

Abelardo Luz
Entre Rios

35.330,18

35.330,18

7.878,59

7.878,59

Faxinal do Guedes

4.252,07

24.095,04

28.347,11

Ipuaçú

3.725,29

14.901,14

18.626,43

Passo Maia

8.267,90

3.543,39

11.811,29

Ponte Serrada

3.442,15

19.505,51

22.947,66

São Domingos

24.874,59

8.834,78

30.709,37

Xanxerê

15.692,15

36615,01

52.307,16

Xaxim
7.457,99
Xanxerê, 08 de março de 2013.

36.412,54

43.870,53

Cod. Mat.: 94204

POrTaria nº 003 – de 11/03/2013
HOMOLOgar, com fundamento na LC 575/2012, a classificação final (resultado) do Concurso Público Edital 001-2012, para
os cargos de Técnico Administrativo e Analista Técnico da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, disponibilizada na
página WEB da FEPESE no dia 07/03/2013, às 17h40min, no
endereço http://defsc.fepese.org.br/ . Florianópolis, 11 de março
de 2013. iVan Cesar ranZOLin, Defensor Público-Geral.
aTO nº 002 – de 11/03/2013
nOMear, com fundamento legal nos artigos 9 e 10, da Lei Es-

