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mais de (60) sessenta dias no período de um ano, designado pela
Portaria nº 4/2016, publicada em Diário Oficial do Estado nº 20.220
de 18 de janeiro de 2016.
Cel BM - CHARLES ALEXANDRE VIEIRA
Comandante-Geral do CBMSC
Cod. Mat.: 625765
PORTARIA Nº 362/CBMSC/2019, de 06 de setembro de 2019.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições
legais resolve:
EXONERAR, da função de Comandante da 1ª Companhia do 12º
Batalhão de Bombeiro Militar (1ª/12º BBM), com sede em São Miguel
do Oeste – SC, MICHAEL MAGRINI, Cap BM mtcl 927093-0-02,
com efeitos a contar de 02 de setembro de 2019.
NOMEAR, para exercer a função de Comandante da 1ª Companhia
do 12º Batalhão de Bombeiro Militar (1ª/12º BBM), com sede em
São Miguel do Oeste – SC, MARCO ANTÔNIO EIDT, Maj BM
mtcl 927297-6, com efeitos a contar de 02 de setembro de 2019
Cel BM – CHARLES ALEXANDRE VIEIRA
Comandante-Geral do CBMSC
Cod. Mat.: 625768
PORTARIA Nº 363/CBMSC/2019, de 6 de setembro de 2019.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições
legais e com base nos Art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 380,
de 03 de maio de 2007, com alterações da Lei Complementar nº
550, de 23 de novembro de 2011; Lei Complementar nº 614, de
20 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 333, de
31 de maio de 2007, combinado com despacho proferido pelo Sr.
Governador do Estado em 07 de maio de 2019, contido no SGP-e
CBMSC 2088/2019, de 17 de abril de 2019, resolve, DESIGNAR,
para compor o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública
(CTISP-CBMSC), o 1º Sgt RR Mtcl 914917-1 Claudir Luiz Werlang,
para atuar na sede da Diretoria de Segurança Contra Incêndio,
no período de 09 de setembro de 2019 à 08 de setembro de 2023,
em conformidade com as atividades previstas no §2º do Art. 1º da
Lei Complementar nº 380/2007.
Cel BM - CHARLES ALEXANDRE VIEIRA
Comandante-Geral do CBMSC
Cod. Mat.: 625770
PORTARIA Nº 364/CBMSC/2019, de 6 de setembro de 2019.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições
legais e com base nos Art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 380,
de 03 de maio de 2007, com alterações da Lei Complementar nº
550, de 23 de novembro de 2011; Lei Complementar nº 614, de
20 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 333, de
31 de maio de 2007, combinado com despacho proferido pelo Sr.
Governador do Estado em 07 de maio de 2019, contido no SGP-e
CBMSC 2088/2019, de 17 de abril de 2019, resolve, DESIGNAR,
para compor o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública
(CTISP-CBMSC), o SubTen BM RR Mtcl 916341-7-01 Leônidas
Kjellin Rodrigues, para atuar na sede do 3º/1º/1ª/8º BBM, no
período de 09 de setembro de 2019 à 08 de setembro de 2023,
em conformidade com as atividades previstas no §2º do Art. 1º da
Lei Complementar nº 380/2007.
Cel BM - CHARLES ALEXANDRE VIEIRA
Comandante-Geral do CBMSC
Cod. Mat.: 625772
PORTARIA Nº 365/CBMSC/2019, de 6 de setembro de 2019.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições
legais e com base nos Art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 380,
de 03 de maio de 2007, com alterações da Lei Complementar nº
550, de 23 de novembro de 2011; Lei Complementar nº 614, de
20 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 333, de
31 de maio de 2007, combinado com despacho proferido pelo Sr.
Governador do Estado em 07 de maio de 2019, contido no SGP-e
CBMSC 2088/2019, de 17 de abril de 2019, resolve, RENOVAR
DESIGNAÇÃO, para compor o Corpo Temporário de Inativos da
Segurança Pública (CTISP-CBMSC), o SubTen BM Mtcl 9118306 Hélio José Luiz Júnior, para atuar na sede da 4ª/1ºBBM, no
período de 20 de setembro de 2019 à 19 de outubro de 2019,
em conformidade com as atividades previstas no §2º do Art. 1º da
Lei Complementar nº 380/2007.
Cel BM - CHARLES ALEXANDRE VIEIRA
Comandante-Geral do CBMSC
Cod. Mat.: 625773
PORTARIA Nº 366/CBMSC/2019, de 09 de setembro de 2019.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, RESOLVE TRANSFERIR
PARA A RESERVA REMUNERADA, com base no inciso IV do §
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1º e inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103 e
inciso I do Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983,
ANTÔNIO FLáVIO OLIVEIRA DE SOUZA, 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, matrícula 900609-5, a contar de 31 de
agosto de 2019.
Cel BM – CHARLES ALEXANDRE VIEIRA
Comandante-geral do CBMSC
Cod. Mat.: 625775

MANIFESTAÇÃO CSDPESC Nº 96 de 6 de setembro de 2019
(96/2019)
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, conforme previsão
contida no artigo 16, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº
575/2012 e no artigo 21, inciso XXVII, do Regimento Interno do
Conselho Superior, bem como nos termos da decisão proferida na
sessão ordinária ocorrida em 6 de setembro de 2019, DECIDE,
em interpretação ao artigo 3º da Resolução CSDPESC 63/2016,
que “ressalvada disposição expressa em contrário do Conselho
Superior, em caso de alteração de atribuições, para efeitos de se
aferir qual a Defensoria Pública responsável pelo cumprimento dos
prazos processuais pendentes, deve-se observar qual a Defensoria
Pública com atribuição para a matéria na data da efetiva intimação
da Instituição para a prática do ato de peticionamento, sendo irrelevante a data da disponibilização da intimação no portal eletrônico”
Florianópolis/SC, 6 de setembro de 2019.
Ana Carolina Dihl Cavalin, Presidente do CSDPESC
Cod. Mat.: 625687
ATO DPG Nº 034, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
Fixa critérios para a apuração do valor da gratiﬁcação natalina
(décimo terceiro salário) no âmbito da Defensoria Pública do Estado
de Santa Catarina, levando em conta os ganhos ﬁxos e ganhos
provisórios e dá outras providências.
A Defensora Pública-Geral, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 6, incisos III e VI, combinado com o artigo
10, incisos I e XIII da Lei Complementar Nº 575/2012, e conforme
decidido no processo DPE nº 649/2019.
CONSIDERANDO que a Constituição da República, em seu art.
7º, inc. VIII, preconiza que o décimo terceiro salário será pago
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
CONSIDERANDO que o dispositivo acima é aplicável aos agentes públicos por expressa disposição do art. 39, § 3º, também da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado de Santa Catarina,
em seu art. 27, inc. IV, dispõe que é devido aos servidores públicos
sujeitos ao regime jurídico único, décimo terceiro vencimento com
base na remuneração integral ou no valor dos proventos;
CONSIDERANDO que a Lei Estadual n. 7.130/1987, em seu art.
1º, caput, estabelece que o valor da gratificação natalina, devida
aos servidores civis e militares, ativos e inativos da Administração
Direta e Autárquica, dos três Poderes do Estado, será equivalente à
remuneração ou proventos do mês de dezembro de cada exercício; e
CONSIDERANDO que a adoção da remuneração integral do mês
de dezembro de cada ano pode ser diferente da remuneração dos
demais meses, em razão do acréscimo ou da diminuição de valores decorrentes do exercício ou perda de exercício de atividades;
Art. 1º O valor da gratificação natalina devida aos servidores e
membros da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina,
será composto de ganhos fixos e ganhos provisórios.
Art. 2º São considerados ganhos fixos as rubricas que estão incorporadas ao patrimônio do servidor: subsídio, vencimento, proventos,
triênio, adicional de graduação e de pós-graduação.
§ 1º - Os ganhos fixos por regra geral terão por base os valores
pagos no mês de dezembro.
§ 2º - O servidor terá direito à totalidade da somatória destes
ganhos, nos seguintes parâmetros:
a) se tomou posse no transcorrer do exercício, o pagamento será
proporcional aos meses de atividade; caso contrário, o pagamento
será integral;
b) se era servidor e tomou posse em outro cargo, não havendo
interrupção de vínculo, o pagamento será integral no novo cargo; e
c) se era servidor e tomou posse no cargo de Defensor Público
Substituto, o pagamento será proporcional aos meses de exercício
em cada cargo.
Art. 3º São considerados ganhos provisórios as rubricas que são
incluídas dependendo da situação ou função exercida e que não
se incorporam ao patrimônio do servidor como: função gratificada,
cargo comissionado, gratificação pela opção de vencimento, gratificação pelo exercício do cargo, substituição de comissionado,
substituição de função gratificada, gratificação pelo exercício do
cargo em substituição e a gratificação prevista no art. 85, inciso
III, da Lei Estadual n. 6.745/85.

12.09.2019 (qUINTA-FEIRA)
§ 1º Serão devidos os pagamentos dos ganhos provisórios se os
mesmos estiverem sido pagos na folha de dezembro.
§ 2º No caso do pagamento de adiantamento dos valores da gratificação natalina durante o ano, os referidos ganhos provisórios
não serão incluídos na base de cálculo da parcela a ser paga.
Art. 4º As pensões alimentícias, nos casos em que o acordo judicial
permitir a incidência sobre a gratificação natalina, terão desconto
integral e igual ao valor descontado na folha de dezembro, desconsiderando-se o mês em que começou o respectivo desconto.
Art. 5º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis/SC, 11 de setembro de 2019.
ANA CAROLINA DIHL CAVALIN, Defensora Pública-Geral
Cod. Mat.: 625861

PORTARIA Nº 12, de 3 de setembro de 2019.
A Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de
Santa Catarina – Santur, com fundamento no art. 3º, I, “e”, do
DE 1.158/08, RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, nos termos do art. 9º do DE 3.421/05, os servidores abaixo relacionados, para conduzirem os veículos oficiais
da frota da Autarquia Santur:
Servidor
Matrícula
CNH nº
Validade
Saul Oliveira Filho 0950396-0-01 03397209173 17/12/2019
Leandro Bertoli
003743
03184601597 07/01/2020
Neto
Adriana Lessman 0987187-0-02 05105445117 27/02/2021
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 03/09/2019 para até 31/12/2020.
FLAVIA DIDOMENICO
Cod. Mat.: 625666

PORTARIA Nº 2483 - 05/09/2019
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTáRIA POR REDUÇÃO
DE IDADE, COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos termos do art. 3º,
incisos I, II e III e parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47,
de 05/07/2005, publicada no DOU de 06/07/2005, combinado com
o art. 67 da LC nº 412/08, com paridade remuneratória, conforme
art. 72 da referida Lei Complementar, de acordo com o processo
SED 28838/2018 à ROZIRIS MACHADO, matrícula nº 01692461-01, no cargo de PROFESSOR, nível IV, referência H, do Grupo
Ocupacional de Docência, do Quadro de Pessoal do Magistério
Público Estadual, lotada na Gerência de Contabilidade, município
de Florianópolis - SED.
PORTARIA Nº 2490 - 05/09/2019
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTáRIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, nos termos do Art. 6º
da Emenda Constitucional nº 41 de 19.12.03, publicada no DOU
de 31.12.2003, combinado com o § 5° do Art.40 da Constituição
Federal e Art. 66 da LC nº 412/08, com paridade remuneratória, conforme Art. 72 da referida Lei Complementar, no cargo de
PROFESSOR, Nível IV, Referência H, do Grupo Ocupacional de
Docência, do Quadro de Pessoal do Magistério Público Estadual,
da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, com lotação no(a)
EEB CARDEAL ARCOVERDE , município de SAO CARLOS, de
acordo com o processo ADR02 2422/2018 a CLENECIR FATIMA
MERISIO, matrícula nº 224241-9-03 – SED.
PORTARIA Nº 2487 - 05/09/2019
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTáRIA, com proventos
integrais a 100% sobre a média das contribuições, nos termos do
art. 40, §1º, inciso III,alínea a da Constituição Federal, com redação
dada pelo art.1º. da Emenda Constitucional nº 41 de 19.12.03,
publicada no DOU de 31.12.2003, combinado com art.63 da LC nº
412/08, com atualização dos benefícios conforme art.71 da referida
Lei Complementar, no cargo de PROFESSOR Nível IV, Referência
A, do Grupo: Ocupacional de DOCÊNCIA, do Quadro de Pessoal
do Magistério Público Estadual, Secretaria de Estado da Educação,
com lotação no EEB JOÃO DOS SANTOS AREAO , município
de SANTA ROSA DO SUL, de acordo com o processo ADR21
4189/2017 a NEIDE TEREZINHA DE BORBA BEZ, matrícula nº
140929-8-03 – SED.
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