
de Licitação Regime diferenciado de Contratação/RdCeletrônico 
nº 0237/2021/SIe) ao não cumprir o cronograma previsto para 
execução do serviço.

Cod. Mat.: 868001

PORTARIA N° 139/GEPES/DIAF/PCI de 04.11.2022.
O PeRITO-geRAL dA POLÍCIA CIeNTÍFICA, no uso de suas 
atribuições e da competência conferida pelo artigo 4°, inciso v, 
alínea “c” do decreto n° 1.860 de 13.04.2022, publicado no diário 
Oficial do Estado n° 21.752 de 18.04.2022, conforme processo PCI 
10422/2022, resolve conceder eLOgIO FuNCIONAL à servidora  
YARA XANgÔ dA SILvA eSPÍNdOLA, matrícula 386210-0-02, 
pela realização de um excelente trabalho com agilidade e com-
prometimento, destacando-se por seus conhecimentos técnicos 
e organização, implementando uma rotina eficiente na gestão de 
processos, com respectivo registro nos assentamentos funcionais 
da servidora.
GIOVANI EDUARDO ADRIANO
Perito-Geral da Polícia Científica de Santa Catarina

PORTARIA N° 140/GEPES/DIAF/PCI de 04.11.2022.
O PeRITO-geRAL dA POLÍCIA CIeNTÍFICA, no uso de suas 
atribuições e da competência conferida pelo artigo 4°, inciso v, 
alínea “c” do decreto n° 1.860 de 13.04.2022, publicado no diário 
Oficial do Estado n° 21.752 de 18.04.2022, conforme processo 
PCI 10435/2022, resolve conceder eLOgIO FuNCIONAL à ser-
vidora CIbeLe ANdReS SANTOS, matrícula 992730-01-1, pelo 
demonstrado  comprometimento, qualidade técnica, aptidão para o 
desenvolvimento de atividades diversificadas e empenho em realizar 
o trabalho com excelência, buscando aprimoramento constante, 
com respectivo registro nos assentamentos funcionais da servidora.
GIOVANI EDUARDO ADRIANO
Perito-Geral da Polícia Científica de Santa Catarina

Cod. Mat.: 868312

Portaria nº 122-2022, de 04/11/2022. Transfere, excepcionalmente, 
para o dia 19 de dezembro de 2022, a comemoração do dia da 
Justiça, tradicionalmente celebrado no dia 08 de dezembro.
O defensor Público-geral do estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, conforme previsão contida nos artigos 6º e 
10, inciso I, da Lei Complementar estadual 575/2012;
Considerando que nos termos do art. 1º do decreto-lei nacional 
n. 8.292, de 5 de dezembro de 1945, "será feriado em todo o 
território nacional, para efeitos forenses, o dia 8 de dezembro, 
consagrado à Justiça";
Considerando a necessidade de comunicar as datas em que não 
haverá expediente na defensoria Pública de Santa Catarina, para 
efeitos administrativos e jurisdicionais;
Considerando a Resolução gP N. 74 de 26 de outubro de 2022 do 
Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina;
Considerando que a transferência da comemoração do dia consa-
grado à Justiça possibilita que o trabalho não seja interrompido na 
dPe-SC e haja adequação ao calendário do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, trazendo benefícios de ordem administrativa 
e funcional;
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o feriado do dia 08 de dezembro (quinta-feira), 
em que se comemora o dia da Justiça para o dia 19 de dezembro 
de 2022 (segunda-feira), não havendo expediente na defensoria 
Pública de Santa Catarina na última data referida.
Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas 
na Portaria nº 131 de 13 de dezembro de 2021 (dOeSC nº 21.668).
Art. 3º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 04 de novembro de 2022.  Renan Soares de Souza, 
Defensor Público-Geral.

Cod. Mat.: 867991

PORTARIA nº 123 de 04 de novembro de 2022.
Suspende o expediente e os prazos dos procedimentos extrajudiciais 
e administrativos em tramitação no âmbito da Defensoria Pública 
do Estado de Santa Catarina, no período de recesso.
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 10, incisos I, vI e XIII, da Lei Comple-
mentar estadual nº 575/12, resolve:
Art. 1º. No período de 20 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro 
de 2023, inclusive, ficam suspensos no âmbito da Defensoria Pú-

blica de Santa Catarina, o expediente e os prazos relacionados 
à tramitação dos procedimentos administrativos e extrajudiciais.
Parágrafo único: Fica mantida a escala de plantão para a realização 
de audiências de custódia.
Art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 04 de novembro de 2022. Renan Soares de Souza, 
Defensor Público-Geral.

Cod. Mat.: 867993

RESOLUÇÃO ARESC Nº 136 REV 1
A Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catari-
na - AReSC, no uso de suas atribuições e com fundamento na 
Lei Federal nº 8.078/1990, Lei Federal nº 8.987/1995, Lei Federal 
14.134/2021, na Lei estadual nº 9.493/1994, na Lei estadual nº 
16.673/2015 e demais legislação pertinente,
ReSOLve:
Art. 1º Aprovar a Resolução nº 136 Rev 1, de 29 de setembro de 
2022, que “dispõe sobre as condições da prestação do serviço de 
distribuição de gás canalizado a uSuÁRIOS LIvReS, Autoprodu-
tores e Autoimportadores”.
Parágrafo único. A Resolução estará disponível em sua íntegra no 
site da Aresc, a partir da data de sua publicação.
Art. 2º esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
João Carlos grando, Presidente, diretor de Administração e Finanças, 
em exercício e diretor de Transportes em exercício; Sílvio Cesar 
dos Santos Rosa, diretor de energia, gás e Recursos Minerais 
diretor de Regulação econômica e Normatização em exercício e 
elmis Mannrich, diretor de Saneamento básico e Recursos Hídricos.

Cod. Mat.: 868209

Portaria nº 074 de 03 de novembro de 2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições legais, ReSOLve: de-
SIgNAR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº IMeTRO 1047/2022, RAFAeL dALL AgNOL, matrí-
cula nº 0647685-6-01, para responder pelo cargo de dIReTOR 
de AdMINISTRAÇÃO e FINANÇAS, nível dgS-1, do IMeTRO/
SC, em substituição ao titular, ROgeRIO dOS SANTOS, matrí-
cula nº 0909093-2-02, durante o usufruto de férias, no período de 
16/11/2022 a 30/11/2022. RudINeI LuIS FLORIANO - Presidente 
do IMeTRO/SC.

Cod. Mat.: 868085

Portaria nº 075 de 03 de novembro de 2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições legais, ReSOLve: DE-
SIGNAR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº IMeTRO 1051/2022, ReNATA SANTOS dA SILvA, 
matrícula nº 0656519-0-01, para responder pelo cargo de dIReTOR  
de FISCALIZACAO dA QuALIdAde, nível dgS-1, do IMeTRO/
SC, em substituição ao titular, MAuRICIO MARQueS NAZARIO, 
matrícula nº 0629221-6-01, durante o usufruto de férias, no período 
de 07/11/2022 a 06/12/2022. RudINeI LuIS FLORIANO - Presi-
dente do IMeTRO/SC.

Cod. Mat.: 868089

PORTARIA Nº 251/2022
O Presidente do Instituto do Meio Ambiente do Estado de 
Santa Catarina - IMA, no uso de suas atribuições regimentais e 
estatutárias, e tendo em vista o disposto no art. 40 do decreto nº 
2.955/10, de 20 de janeiro de 2010, e na Portaria n° 114/10, de 03 
de novembro de 2010.
ReSOLve:

deSIgNAR a Comissão Regional de Licenciamento Ambiental – 
CRLA, da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente de RIO dO 
SuL, com a seguinte composição:
Presidente:
OdIRLeI JeReMIAS, matrícula nº 626361-05-01;
Membros:
gILbeRTO gOuLART SOuZA, matrícula nº 617426-4-01;
eRIKA SILvA ANdRAde (suplente), matrícula nº 617423-0-01;
ALINe CRISTINA veLHO, matrícula nº 658231-1-03;
JOÃO PedRO FORMOLO FeRRONATTO, matrícula nº 640671-8-01.
Fica RevOgAdA a portaria nº 092/2021.
esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL VINÍCIUS NETTO
Presidente do IMA

Cod. Mat.: 867860

PORTARIA nº 3122/2022, de 10 de outubro de 2022.

Disciplina o exercício de atividades que poderão ser realizadas 
remotamente no âmbito do Instituto de Previdência do Estado 
de Santa Catarina – IPREV.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA – IPREV, no uso de suas atribuições prevista 
no art. 62 da Lei Complementar n. 741, de 2019, considerando o 
disposto no art. 25, da Lei n. 6.745, de 1985, bem como o art. 15 
do decreto n. 1.410, de 2017,
CONSIdeRANdO a natureza de autarquia conferida ao IPRev, 
caracterizada pela sua autonomia administrativa, patrimonial e finan-
ceira, nos termos do artigo 11 da Lei Complementar nº. 412/2008; 
CONSIDERANDO a especificidade dos trabalhos que são realizados 
via Sistema Integrado de gestão de Recursos Humanos (SIgRH), 
Sistema de gestão de Processos eletrônicos (SgP-e) e Sistema 
de Automação da Justiça, módulo Procuradoria (e-SAJ), sendo a 
sua execução de forma digital;
CONSIDERANDO a especificidade das prestações de serviços 
via Portal de Serviços do estado de Santa Catarina e Sistema 
de gestão de Processos eletrônicos, sendo a sua prestação de 
forma digital, tanto para o público externo quanto em relação às 
análises internas; 
CONSIdeRANdO a criação de plataforma de Multicanal de Atendi-
mento ao segurado, beneficiário e requerente, com a possibilidade 
de atendimento por meio de telefonia, chat, whatsapp, e-mail, ou 
ainda presencial na sede do IPRev/SC;
CONSIdeRANdO as Resoluções IPRev nº 01/2022 a 04/2022 e 
Portaria IPRev nº 01/2022 que estabelecem os serviços e procedi-
mento, digitais e presenciais, no âmbito do Instituto de Previdência 
do estado de Santa Catarina; 
CONSIdeRANdO ainda, a experiência positiva de órgãos como o 
Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina (Portaria n. TC-
0189/2022), do Ministério Público de Santa Catarina (Ato 677/2021/
PgJ) e do Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina (Portaria 
TJ 22/2018) e da Secretaria de Administração do estado de Santa 
Catarina (Portaria 530/2022) que já implementaram programas que 
incluem o trabalho remoto aos seus agentes públicos; 
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 
da Constituição Federal; 
CONSIdeRANdO a necessidade de estabelecer procedimentos 
administrativos próprios no âmbito da IPREV, dada a especificidade 
do serviço prestado, de modo que o trabalho possa continuar sendo 
desenvolvido por seus agentes públicos, de forma lídima e eficiente;
RESOLVE disciplinar o exercício de atividades que poderão ser 
realizadas remotamente, desde que possam ser devidamente 
mensuradas com entregas vinculadas e previamente definidas, 
conforme procedimentos previstos nesta Portaria.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° As atividades dos agentes públicos do Instituto de Previdência 
do estado de Santa Catarina - IPRev poderão ser executadas fora 
de suas dependências, de forma remota, sob a denominação de 
trabalho remoto parcial, observadas as diretrizes, os termos e as 
condições estabelecidas nesta Portaria.
Art. 2º Para os fins de que trata esta Portaria, define-se como 
trabalho remoto parcial o desempenho das funções, atribuições e 
atividades dos agentes públicos fora do ambiente físico do respectivo 
local de trabalho, mediante a utilização de recursos de tecnologia 
da informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se 
constitua como trabalho externo.
Parágrafo único. O trabalho remoto parcial inclui: 
I – a realização da jornada de trabalho diária integral; 
II – a permanência do participante do trabalho remoto parcial à 
disposição do IPRev durante seu horário de expediente para com-
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