
paTriCia bar-
bEris 0992600-3-01 aUXiliar CriMi-

nalÍsTiCo 35/a
paUlo EdUardo 
MiaMoTo dias 0609307-8-01 pEriTo odon-

TolEGisTa 52/a
raFaEl aparECi-
do viana 0663637-3-01 aUXiliar MÉdi-

Co-lEGal 37/a
raFaEl GUiMa-
raEs barroZo 0609342-6-01 pEriTo MÉdiCo-

-lEGisTa 52/a
raFaEl GUsMao 
roCHa 0609050-8-01 pEriTo MÉdiCo-

-lEGisTa 52/a
raFaEl MoisEs 
pEnso 0356748-6-01 papilosCopisTa 45/a
raFaEl olivo da 
lUZ 0609066-4-01 pEriTo MÉdiCo-

-lEGisTa 52/a
raFaEl salUM 
dE olivEira 0396429-9-01 pEriTo CriMi-

nal 54/a
rapHaEl dE oli-
vEira silvEira 
FErrEira

0609455-4-01 pEriTo MÉdiCo-
-lEGisTa 52/a

rEnan loCa-
TElli 0609393-0-01 pEriTo CriMi-

nal 52/a
rEnaTo pErEira 
dE paUla 0356730-3-01 papilosCopisTa 45/a
riCardo lUis 
baraTTo 0609289-6-01 pEriTo CriMi-

nal 52/a
rodriGo anTo-
nio MaTTEi 0609368-0-01 pEriTo CriMi-

nal bioQUÍMiCo 52/a
rodriGo bETTE-
Ga dE araUJo 0609048-6-01 pEriTo MÉdiCo-

-lEGisTa 52/a
rodriGo Cas-
siano Cardoso 0992825-1-01 aUXiliar dE 

laboraTório 36/a
rodriGo palU-
do dE olivEira 0396395-0-01 pEriTo MÉdiCo-

-lEGisTa 54/a
ronEi Gilson 
sCHEFFlEr 0992561-9-01 aUXiliar CriMi-

nalÍsTiCo 35/a
sabinE GarCia 
dE olivEira 0609249-7-01 pEriTo CriMi-

nal 52/a
sabrina lUsTo-
sa GoMidE 0699060-6-01 aUXiliar CriMi-

nalÍsTiCo 33/a
saMilla driEs-
sEn sCHroEdEr 0972040-5-02 aUXiliar dE 

laboraTório 36/a
sHaron viEira 
dos rEis 0609162-8-01 pEriTo CriMi-

nal 52/a
sHirlainE Mar-
Tins MaCHado 0314661-8-02 papilosCopisTa 45/a

silvio raCHinsKi 0609165-2-01 pEriTo CriMi-
nal 52/a

sMilE CalisTo 
da CosTa bE-
CKEr

0609057-5-01 pEriTo MÉdiCo-
-lEGisTa 52/a

solanGE CrisTi-
na MaGErosKi 0365868-6-01 papilosCopisTa 45/a
sUrYa dE JEsUs 
CanTarino 0992623-2-01 aUXiliar dE 

laboraTório 35/a
THalian liEGEl 
TosETTo HEins-
CH

0609286-1-01 pEriTo CriMi-
nal 52/a

THiarllis baCH 
dE andradE 0609385-0-01 pEriTo CriMi-

nal 52/a
TiaGo dE Ca-
MarGo barros 
lUCHETTa

0396158-3-01 pEriTo CriMi-
nal 54/a

vanEssa Ma-
rUsKa GEr-
nHard

0958090-5-01 aUXiliar MÉdi-
Co-lEGal 36/a

viCTor Wilson 
boTTEon 0609168-7-01 pEriTo CriMi-

nal 52/a
viniCiUs barbo-
sa dE liMa 0609263-2-01 pEriTo CriMi-

nal 52/a
viTor viniCiUs 
olivEira rEZEn-
dE

0609098-2-01 pEriTo MÉdiCo-
-lEGisTa 52/a

vivianE GoMEs 
da FonTE 0609456-2-01 pEriTo MÉdiCo-

-lEGisTa 52/a
Wladiana Maria 
lEndEnGUEs dE 
olivEira

0609248-9-01 pEriTo CriMi-
nal 52/a

*Republicado por Incorreção

PORTARIA N° 148/GEPES/DIAF/PCI de 21.11.2022.
o pEriTo-GEral da polÍCia CiEnTÍFiCa, no uso de suas 
atribuições e da competência conferida pelo artigo 4°, inciso ii, 
alínea“c” do decreto n° 1.860 de 13.04.2022, publicado no diário 
Oficial do Estado n° 21.752 de 18.04.2022, resolve CONSIDERAR 
dEsiGnado,de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85 e conforme 
processo nº pCi11402/2022, alYsson GEisEl MEdEiros dE 
araÚJo danTas, matrícula 952823-7-01, para responder pelo 
cargo de Gerente Mesorregional de perícia, em blumenau, nível 
FGp, em substituição ao titular, TiaGo dE CaMarGo barros 
lUCHETTa, matrícula 396158-3-01, durante o usufruto de férias, 
no período de 16.11.2022 a 26.11.2022.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral da Polícia Científica de Santa Catarina, designado

Cod. Mat.: 873144

COMUNICADO

a defensoria pública do Estado, atenta aos avanços tecnológicos 
e às oportunidades oferecidas pela tecnologia da informação, e 
no intuito de dar celeridade às publicações e ampliar a divulgação 
dos seus atos processuais e administrativos, passa a divulgar o 
Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública concomitantemente 
às publicações no Diário Oficial do Estado.
A instituição do Diário Oficial Eletrônico foi autorizada pela Lei 
Complementar nº 805/2022, e regulamentada pelos atos dpG n. 
59/2022, de 04.10.2022 e 72-2022 de 21.11.2022.
as edições substituem a versão impressa. Haverá veiculação con-
comitante, no Diário Oficial do Estado e no da Defensoria Pública 
do Estado de santa Catarina, até 02 de dezembro de 2022.
a partir do dia 05 de dezembro de 2022, a defensoria pública do 
Estado deixará de publicar seus atos no Diário Oficial do Estado. 
isto também resulta em diminuição de custos. assim, todas as 
edições permanecerão à disposição de qualquer interessado no 
site da defensoria pública (www. defensoria.sc.def.br).
Este novo instrumento de publicação e divulgação dos atos da de-
fensoria pública do Estado permitirá facilidade de acompanhamento 
e busca de matérias publicadas, além de favorecer o controle social.
Florianópolis, 21 de novembro de 2022.
Renan Soares de Souza
Defensor Público-Geral do Estado

Cod. Mat.: 873114

ATO DPG nº 73-2022 de 23.11.2022
Estabelece as condições de pagamento do Benefício Especial, de 
que trata a Lei Complementar n° 795/2022.
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela lei Complementar nº 575, de 02 de agosto de 
2012, e considerando o que dispõe o art. 4º, § 9º, da lei Comple-
mentar nº 795, de 6 de janeiro de 2022,
RESOLVE:
art. 1º Estabelece o cronograma e as condições de pagamento 
do benefício especial de que trata a lC nº 795/2022, nos termos 
deste ato.
art. 2º o benefício especial de que trata a lC n. 795/2022, de 
natureza indenizatória, será concedida ao segurado do regime 
próprio de previdência social do Estado de santa Catarina (rpps/
sC) que optar, na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, 
pela adesão patrocinada ao regime de previdência Complementar 
do Estado de santa Catarina.
§ 1º o benefício de que trata o caput deste artigo será creditado 
em folha de pagamento em parcela única ou de forma parcelada, 
a partir da efetivação da filiação do servidor ou membro da DPE/
sC ao regime de previdência Complementar do Estado de santa 
Catarina (rpC/sC) por meio de adesão ao plano de benefícios 
administrado pela Fundação de previdência Complementar do 
Estado de santa Catarina (sCprEv), nos termos do inciso ii do 
caput do art. 3º da lei Complementar nº 661/2015;
§ 2º o pagamento do benefício de que trata o caput é condicionado 
à apresentação de termo de ciência e concordância em modelo a 
ser disponibilizado pela GEpEs.
§ 3º o benefício de que trata o caput deste artigo será automa-
ticamente repassado à conta individual do servidor ou membro 
da dpE/sC participante do plano de previdência complementar 
administrado pela sCprEv, a título de contribuição facultativa.
art. 3º a Gerência de Gestão e desenvolvimento de pessoas (GE-
pEs), em parceria com a sCprEv, padronizará os meios de cálculo 
para aferição do benefício Especial.
art. 4º as despesas decorrentes do benefício Especial de que trata 
a lei Complementar nº 795/2022, serão custeadas por dotações 
próprias da defensoria pública do Estado.
art. 5º Caso a soma dos valores a serem pagos a título de benefício 
Especial seja superior à disponibilidade orçamentária e financeira 
para sua liquidação integral, poderão ser abertos créditos suple-
mentares, na forma do art. 40 e seguintes da lei Federal n. 4.320, 
de 17 de março de 1964.
parágrafo único. na impossibilidade prevista no caput, o pagamento 
ocorrerá de acordo com a ordem cronológica de opção pela adesão 
patrocinada ao rpC/sC.
art. 6º o valor do benefício Especial será corrigido desde a data 
da opção até o mês anterior ao do efetivo pagamento, na forma 
do inciso i do § 5º do art. 4º da lei Complementar nº 795/2022.
art. 7º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 23 de novembro de 2022.
RENAN SOARES DE SOUZA, Defensor Público-Geral.

Cod. Mat.: 873174

porTaria n° 3368/iprEv  dE 18/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 19/03/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 2102/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, ii, art 6º, iii, e art 59,ii, c/c item 4, alinea b, vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à adriano soUZa, matrícula 
n° 0377301951, esposo de EliETE nETo lopEs soUZa, ocu-
pante do cargo de TECniCo aTividadEs adMinisTraTivas da 
sECrETaria dE EsTado da saUdE, falecida em 19/03/2021.

porTaria n° 3191/iprEv  dE 08/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 28/10/2020, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 2100/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 
e 73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, item 6, alinea b, vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à HEinTZ TallMann, matrícula 
n° 0055307751, esposo de MarTa TallMann, inativada no cargo 
de proFEssora nao TiTUlada da sECrETaria dE EsTado 
da EdUCaÇÃo, falecida em 28/10/2020.

porTaria n° 3352/iprEv  dE 17/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 19/03/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 2081/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 
e 73, i, art 6º, iii, e art 59,ii, c/c item 6, alinea b, vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à anTonio lUiZ albano, 
matrícula n° 0117946251, esposo de ConsTanTina araUJo 
albano, inativada no cargo de aGEnTE dE sErviÇos GE-
rais da sECrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida 
em 19/03/2021.

porTaria n° 3333/iprEv  dE 17/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 25/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 2075/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 
e 73, i, art 6º,iii, e art 59,ii, item 6, alinea b, vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à vanEssa Maria pErEira da 
silva, matrícula n° 0184261751, esposa de lUiZ aYr FErrEira 
da silva, inativado no cargo de aUdiTor FisCal da rECEiTa 
EsTadUaliv da sECrETaria dE EsTado da FaZEnda, fa-
lecido em 25/04/2021.

porTaria n° 3220/iprEv  dE 10/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 08/03/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 2054/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à EUGEnia alvEs silvEi-
ra, matrícula n° 0022196151, esposa de osCar sEbasTiao 
silvEira, inativado no cargo de aGEnTE EM aTividadEs ad-
MinisTraTivas da sECrETaria dE EsTado da FaZEnda, 
falecido em 08/03/2021.

porTaria n° 3364/iprEv  dE 18/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 26/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 2049/2021 e de 
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