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RESOLUÇÃO Nº 10/GAB/DGPC/SSP/2019
Dispõe sobre o afastamento do policial civil.
O DeLegaDO-geraL Da POLÍCia CiViL do Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 106
da Constituição do Estado de Santa Catarina e o art. 23 da Lei
Complementar nº 55, de 29 de maio de 1992,
CONSiDeraNDO o inciso VI do art. 54 do Decreto nº 4.141, de
23 de dezembro de 1977;
CONSiDeraNDO a segurança jurídica, o devido processo legal,
o contraditório e a ampla defesa como princípios basilares da vida
em sociedade;
reSOLVe:
Art. 1º O afastamento do policial civil previsto nos artigos 29 e
224 do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, de
28 de julho de 1986, e o afastamento disposto no art. 76 da Lei
Complementar nº 491, de 20 de janeiro de 2010, quando considerados necessários, serão determinados por Portaria baixada pelo
Corregedor da Polícia Civil, devidamente fundamentada.
Parágrafo único. Incumbirá à Corregedoria encaminhar cópia da
portaria de afastamento ao Setor de Gestão de Pessoas da Polícia
Civil, para conhecimento, publicação e demais providências.
Art. 2º O afastamento a que se refere o artigo anterior deverá ser
comunicado imediatamente ao Delegado-Geral da Polícia Civil.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 27 de maio de 2019.
PAULO NORBERTO KOERICH
Delegado-Geral da Polícia Civil
Cod. Mat.: 607013

eSPÉCie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 003/2017. PartÍCiPeS: Município de Maravilha e a Polícia Militar do Estado de
Santa Catarina. OBJetO: Altera o item I, da letra “b”, da cláusula
segunda. VigÊNCia: a contar da data de publicação deste extrato
no DOE. Data: Florianópolis, 28 de maio de 2019. SigNatÁriOS:
Rosimar Maldaner, pelo Município, e Carlos Alberto de Araújo
Gomes Júnior, pela PMSC.
Cod. Mat.: 607021

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR/SC

Nº Nome
região
insc.
01 Graciele Wargenowsky
R2 - Norte
45508933462-3
A vaga oferecida por meio do presente ato para o cargo de Técnico
Administrativo está disposta para Joinville. A data da posse se
dará no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste
ato. Florianópolis, 27 de maio de 2019. ANA CAROLINA DIHL
CAVALIN. Defensora Pública-Geral.
Cod. Mat.: 606842

PORTARIA Nº 188, de 27/05/2019.
DeSigNar, com base na atribuição de competência delegada
pelo art. 7º da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007,
os servidores, JORGE DA SILVA PROSDÓCIMO, matrícula nº
920.246-3, FABIANO COMELLI GERENT, matrícula nº 921.521-2,
HUGO KOERICH BURIN, matrícula nº 928.342-0, como membros
titulares, e como suplentes RAFAEL COMELLI GERENT, matrícula
nº 925.817-5 e ANA LUIZA MACCARI, matrícula nº 926.645-3. Sob
a presidência do primeiro, e na sua ausência, a do segundo, para
comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no âmbito
da Secretaria de Estado da Segurança Pública - Polícia Militar/SC,
pelo período de 01 (um) ano, a contar de 27/05/2019, cessando os
efeitos da Portaria nº 075/PMSC/2019. (D.O.E 20.957).
Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior
Coronel PM – Comandante Geral da PMSC
Cod. Mat.: 606850
eSPÉCie: Termo de Convênio nº PMSC23168/2019 PartÍCiPeS:
Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC e o Estado
de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina. OBJetO: Concessão de descontos no valor das mensalidades dos cursos de curta duração, graduação e pós graduação
Lato Senso oferecidos pela Convenente aos beneficiários. PraZO e VigÊNCia: Indeterminado, a contar da data de publicação
deste extrato no DOE. Data: Florianópolis, 28 de maio de 2019.
SigNatÁriOS: Mário Thomé, pela SOCIESC, e Carlos Alberto
de Araújo Gomes Júnior, pela PMSC.
Cod. Mat.: 607018

eSPÉCie: Termo de Convênio nº PMSC28150/2019. PartÍCiPeS:
Município de Sombrio e a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. OBJetO: Manutenção do serviço de policiamento ostensivo
motorizado no município. PraZO e VigÊNCia: 5 anos, a contar da
data de publicação deste extrato no DOE. Data: Florianópolis, 28
de maio de 2019. SigNatÁriOS: Zênio Cardoso, pelo Município,
e Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, pela PMSC.
Cod. Mat.: 607027

atO nº 022, de 27/05/2019.
NOMear, com fundamento legal nos artigos 9 e 10, da Lei Estadual
nº 6.745/85, c/c o artigo 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº
575/12, o candidato abaixo relacionado, aprovado no II Concurso
Público para os cargos de Analista Jurídico e Técnico Administrativo
da Defensoria Pública de Santa Catarina, Edital 001-2017 publicado
no Diário Oficial nº 20.659 de 21/11/2017 (Processo SGP-e DPE
234/2019 – EDPE210196), para o provimento do cargo efetivo de
Técnico Administrativo da Defensoria Pública de Santa Catarina:
técnico administrativo:

reCOMeNDaÇÃO COger Nº. 02, De 24 De MaiO De 2019.
Recomenda aos membros e servidores da Defensoria Pública do
Estado de Santa Catarina acerca do atendimento de assistidos por
meio de mandato outorgado por procuração escrita e estabelece
outras diretrizes
A COrregeDOria-geraL Da DefeNSOria PÚBLiCa DO
eStaDO De SaNta CatariNa, no uso das atribuições que lhe
confere o Artigo 14, Incisos IX e XI, da Lei Complementar nº 575,
de 02 de agosto de 2012, e:
CONSIDERANDO a incumbência legal da Corregedoria-Geral
da Defensoria Pública de orientar a atividade funcional de seus
Membros, expedindo recomendações sobre matéria afeta à sua
atribuição, nos termos do artigo 105, inciso IX e XI, da Lei Complementar federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e do artigo 12, caput,
da Lei Complementar estadual nº. 575, de 02 de agosto de 2012;
CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública
a promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais
dos seus assistidos, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos culturais e ambientais, nos termos do
artigo 4º, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/94 e da Lei
Complementar Estadual nº 575/2012;
CONSIDERANDO que são direitos dos assistidos da Defensoria
Pública a qualidade e eficiência no atendimento, conforme o art.
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4º-A., II, da Lei Complementar Federal nº 80/94;
CONSIDERANDO o item 34 das 100 regras de Brasília sobre
Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade,
que estabelece: “Propiciar-se-ão medidas para a simplificação e
divulgação dos requisitos exigidos pelo ordenamento para a prática
de determinados atos, a fim de favorecer o acesso à justiça das
pessoas em condição de vulnerabilidade, e sem prejuízo da participação de outras instâncias que possam coadjuvar no exercício
de ações na defesa dos direitos destas pessoas”;
CONSIDERANDO a possibilidade legal de outorgar mandato a
outrem, conforme disposto nos artigos 653 e 654 do Código Civil;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, Incisos II, IV, IX, XI,
da Lei nº 13.460/2017, a qual estabelece como diretriz para os
agentes públicos a presunção de boa-fé do usuário, a vedação
de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na
legislação, a vedação de exigência de reconhecimento de firma,
salvo em caso de dúvida de autenticidade, e a eliminação de
formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja
superior ao risco envolvido;
CONSIDERANDO a vigência da Lei nº 13.726/2018 que no art. 1º,
estabelece que os atos procedimentais dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem suprimir ou
simplificar formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como
para o cidadão seja superior ao eventual risco de fraude;
reCOMeNDa-Se aos membros e servidores da Defensoria Pública
do Estado de Santa Catarina o seguinte:
art. 1º. É dispensado aos usuários do serviço de assistência jurídica
da Defensoria Pública a exigência de procuração pública, exceto
se houver lei que exija para ato específico.
art. 2º. A procuração por instrumento particular deve ser escrita
quando destinada à solicitação do serviço de assistência jurídica
da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
art. 3º. É dispensada a exigência de reconhecimento de firma
na procuração, devendo o responsável pelo recebimento dos
documentos confrontar a assinatura constante do da procuração
outorgada com o documento de identidade do signatário daquela.
art. 4º. É dispensada a exigência de autenticação de cópia de
procuração, devendo o responsável realizar comparação entre
original e aquela.
art. 5. É dispensada a exigência que a procuração escrita contenha
poderes específicos para atuação perante a Defensoria Pública
do Estado de Santa Catarina, exceto em casos em que a lei exija.
art. 6º. A declaração de hipossuficiência pode ser assinada tanto
pelo outorgante quanto pelo outorgado.
Parágrafo único. A declaração de hipossuficiência deve se referir
à condição financeira do outorgante.
art. 7º. É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver
sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.
art. 8º. Os setores de triagem dos Núcleos Regionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina deverão ter a disposição
modelo de procuração e de declaração de hipossuficiências com
o fito de entregar aos usuários do serviço de assistência jurídica
gratuita quando necessário.
§1º. Nas hipóteses em que a lei exigir poderes específicos para
determinada providência de interesse do usuário de assistência
jurídica gratuita é incumbência do órgão de execução com atribuição fornecer modelo de procuração ao usuário do serviço de
assistência jurídica gratuita.
§2º. Será encaminhado memorando com modelos sugestivos de
procuração e de declaração de hipossuficiência.
art. 9º. Esta Recomendação deverá ser remetida aos Membros da
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina mediante Memorando-Circular, devendo ser publicada no Diário Oficial Eletrônico.
Gabinete da Corregedoria-Geral, em Florianópolis, aos 24 dias do
mês de maio de 2019. tHiagO BurLaNi NeVeS, Corregedor-geral
Cod. Mat.: 606848
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Cod. Mat.: 606873
portes Coletivos, processo nº 1762/2019 da Transporte Coletivo
de Passageiros Viação Ituporanga Ltda., processo nº 1926/2019
da Jotur Auto Ônibus e Turismo Josefense Ltda. Os processos
pautados e eventualmente não julgados nesta sessão estarão
automaticamente pautados para a sessão posterior, quando
terão preferência (Parágrafo único do art. 22 do regimento
interno). Florianópolis, 28 de maio de 2019 - CONSeLHO eStaDuaL De traNSPOrte De PaSSageirOS – CtP
Cod. Mat.: 606938
Extrato de Rescisão de Termo de compromisso, referente ao Projeto Atividade 3960 do Departamento de Transportes e Terminais
– DETER, convênio nº 4305/2009-2, celebrado com a Secretaria
de Estado da Educação, publicado no Diário Oficial nº 18.598 de
06/05/2009, conforme Decreto Estadual nº 2.113 de 18 de Fevereiro
de 2009. Estagiário (a) Daniel de Sousa Teles, CPF nº 109.263.44951 TC nº 162/2017, rescisão em 27/05/2019.
Cod. Mat.: 606934
Pauta De JuLgaMeNtO - O PRESIDENTE DO CONSELHO
ESTADUAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CTP comunica
os processos que serão julgados no próximo dia 06/06/2019 às
11:00 horas da manhã, na sede do DETER, sito à Rua Tenente
Silveira nº 162, 5º andar, Centro, nesta Capital: processos DETER
nºs 1716-1778-1818-1820-1821-1970/2019 da Empresa Santo
Anjo da Guarda Ltda., processo nº 1748-1752/2019 da Expresso
Taioense Ltda., processo nº 1776/2019 da Transporte e Turismo
Santo Antônio Ltda., processo nº 1963/2019 da Reunidas S/A Trans-

reSOLuÇÃO CtP Nº 1343/19
ata Nº 1497/19.
Conselho Estadual de Transporte de Passageiros – CTP, usando da
competência privativa que lhe confere o artigo 2º do Decreto 2.418,
de 31 de agosto de 2004, publicado no Diário Oficial do Estado nº
17.469, em 03 de setembro de 2004, e de acordo com o que foi
deliberado na sessão do dia 28/05/2019, RESOLVE: INDeferir:
processos nºs 1625-1626-1628-1629-1630/2019 da Empresa Santo
Anjo da Guarda Ltda., processos nºs 5675-5676-5670-5849/2018,
1822-1825/2019 da Jotur Auto Ônibus e Turismo Josefense Ltda.
Deferir: processo nº 2972-2973/2019 Cancelamento Auto de
Infração, processo nº 1965/2019 da Reunidas S/A Transportes
Coletivos. autOriZa COrreÇÃO: processo nº 2998/2019 da
Paulinho Agência de Viagens e Turismo Ltda., processo nº 2024/2019
da Reunidas S/A Transportes Coletivos. Florianópolis, 28 de maio
de 2019. Conselho Estadual de Transporte de Passageiros – CTP
Cod. Mat.: 606939

Portaria n.º 135-iMa de 20.05.2019
O Presidente do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa
Catarina – IMA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
reSOLVe:
art.1º – Criar o grupo de coordenação do projeto denominado
“Penso, Logo Destino”, o qual, realizará ações voltadas :
a)aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores,
com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta ou
indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e logística reversa;
b) à conscientização dos consumidores com relação ao consumo
sustentável e às suas responsabilidades no âmbito da responsabilidade compartilhada, e divulgar os conceitos relativos com a coleta
seletiva, com a logística reversa, com o consumo consciente e com
a minimização da geração de resíduos.
art.2.º – As ações, acima mencionadas, integram os programas
de conservação, recuperação e uso sustentável do meio ambiente.
art.3.º – Designar os servidores, abaixo mencionados, para atuarem como membros do grupo de coordenação do projeto “Penso,
Logo Destino”
i - instituto do Meio ambiente do estado de Santa Catarina – iMa
Cícero Luis Brasil – Matrícula 958987-2
Marinela Andrade Camboim – Matrícula 235585-0-01
ii - Secretaria de estado do Desenvolvimento econômico
Sustentável (SDS)
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