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P L E N Á R I O

ATA DA 097ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2015
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Cleiton Salvaro - Dalmo
Claro - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dirceu Dresch - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gean
Loureiro - Gelson Merisio - Ismael dos Santos -
Jean Kuhlmann - João Amin - José Milton
Scheffer - José Nei Ascari - Kennedy Nunes -
Leonel Pavan - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Manoel Mota - Marcos
Vieira - Mário Marcondes - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Natalino Lázare - Neodi
Saretta - Padre Pedro Baldissera - Ricardo Guidi
- Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini -
Valmir Comin.

informando que protocolou um projeto de lei
que institui a relotação, caso o funcionário não
esteja satisfeito com o setor em que trabalha.

que perderam tudo nas enchentes e chama a
atenção para os efeitos da atual crise
econômica que o Brasil enfrenta, criticando o
governo federal por ter cortado recursos de sete
programas sociais, afetando a saúde, a
educação e o desenvolvimento da economia.
Alerta que o Brasil precisa desenvolver a
economia para que todas as atividades sociais
se reestabeleçam.

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO
(Orador) - Comunica que protocolou um projeto
de lei que visa à criação do Banco de Remédios
Doados no Estado de Santa Catarina, que
funcionaria como uma farmácia solidária, com
ponto de coleta para a doação de remédios.

Deputado Fernando Coruja
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela
iniciativa tendo em vista que o acesso aos
medicamentos é um dos principais problemas
na saúde brasileira.

Partido: PMDB
DEPUTADO FERNANDO CORUJA

(Orador) - Cumprimenta os servidores da Aprasc
e mostra-se favorável à retirada da Medida
Provisória n. 202, enfatizando a fragilidade
política em construir soluções para dar
respostas à população.

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -
Faz menção às estatísticas do desemprego no
Brasil, salientando que ocorrem sete
demissões de trabalhadores com carteira
assinada por minuto no país, com a estimativa
da situação piorar no próximo ano, trazendo
incertezas para os brasileiros que buscam
diminuir os gastos. Ressalta que a taxa de
desemprego é maior entre jovens e frisa a
necessidade de reforço das políticas públicas
para evitar que os jovens acabam caindo em
descaminho.

Reputa positivo e eficiente o
Programa Bolsa Família, oriundo do governo
Lula e com raízes no governo de Fernando
Henrique Cardoso, elencando vários motivos,
principalmente o aquecimento da economia.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Gelson Merisio
Leonel Pavan
Valmir Comin

DEPUTADO LEONEL PAVAN
(Presidente) - Abre os trabalhos da sessão
ordinária. Solicita a leitura da ata da sessão
anterior para aprovação e a distribuição do
expediente aos srs. deputados.

DEPUTADO GEAN LOUREIRO (Orador)
- Destaca a realização das convenções
municipais do PMDB, ocorridas nos dias 24 e
25 de outubro, organizadas pelo deputado
federal Mauro Mariani, visando às eleições de
2016 e com instrução da Executiva Estadual,
na busca da unidade e o fortalecimento do
partido.

********* **********
Breves Comunicações Partidos Políticos

NATALINO LÁZARE (orador) - Faz
referência ao Dia do Servidor Público,
enfatizando a importância da categoria e

Partido: PSDB
DEPUTADO SERAFIM VENZON

(Orador) - Lamenta o sofrimento das pessoas
Confirma que o PMDB tem projeto

próprio para 2016, cuja meta é direcionada às

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



20/11/2015 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.922 3

conquistas municipais e no diálogo com a
sociedade para apresentar propostas de plano
do governo.

Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0024/2015, de
autoria do deputado José Milton Scheffer, que
dispõe sobre a obrigatoriedade das agências
bancárias no território catarinense em dispor no
interior de suas unidades guichê de caixa com
atendimento presencial.

concursos públicos às pessoas com deficiência
visual nas situações que menciona.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.

Partido: PT
DEPUTADA ANA PAULA LIMA

(Oradora) - Faz referência à presença no
plenário dos representantes da Aprasc, que
vieram acompanhar a votação do projeto de lei
dos Policiais Militares, os quais o Parlamento
Catarinense se propõe a ouvir em momento
propício, tendo em vista a contrariedade da
categoria com a Medida Provisória n. 202.

Em discussão.
Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça, de
Finanças e Tributação e de Direitos Humanos.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Em discussão. Em votação.
(Pausa) Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Reporta-se ao estado de alerta em
que se encontram vários municípios do estado
em decorrência das chuvas.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. Aprovado.

Em votação. Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0332/2015, de
autoria do deputado Patrício Destro, que
reconhece o município de Antônio Carlos como
Capital Catarinense das Hortaliças e dos
Hortigranjeiros.

Registra a visita da presidente Dilma
Rousseff a Santa Catarina e ao Rio Grande do
Sul, juntamente com o ministro Gilberto
Magalhães e diversas autoridades, para tratar
da liberação de recursos e apoio aos
municípios prejudicados. Menciona que o
Complexo Portuário de Itajaí foi duramente
prejudicado pelo processo de assoreamento,
ocasionado pelas fortes chuvas, e declara que
o Projeto Jica não sai do papel, e que as obras
dos recursos do PAC de Prevenção de Cheias
no estado de Santa Catarina estão muito
lentas.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Discussão e votação em segundo

turno do Projeto de Lei n. 0134/2015, de
autoria do deputado Ismael dos Santos, que
obriga as concessionárias de serviços públicos
de água e luz a disponibilizarem nas faturas de
consumo informações sobre débitos vencidos e
mecanismos para sua quitação.

Ao projeto foi apresentada emenda
supressiva.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça e de
Agricultura e Política Rural.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Trabalho, Administração e Serviço Público e de
Direitos Humanos.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.Partido: PDT
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO

(Orador) - Parabeniza e manifesta apoio aos
funcionários públicos, salientando a neces-
sidade de fortalecer a categoria.

Em discussão. Em votação.
(Pausa) Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Não havendo quem o queira discutir,
encerramos sua discussão. Aprovado.

Partido: PSD Em votação. Discussão e votação em primeiro
turno do Projeto de Lei n. 0217/2015, de
autoria do deputado Manoel Mota, que inclui
no calendário oficial de eventos do estado
de Santa Catarina a Festa de Nossa Senhora
Mães dos Homens, no município de
Araranguá.

DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador)
- Relata que o BID informou à prefeitura de
Blumenau que os documentos apresentados
não cumpriram os requisitos técnicos para o
financiamento da construção de uma nova
ponte, por uma questão técnica, e faz o pedido
para que o prefeito de Blumenau reconheça que
errou ao mudar a ponte para um lugar onde há
alto risco ambiental e geológico.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Deputado Ismael dos Santos - Pela

ordem, sr. presidente.
DEPUTADO GELSON MERISIO

(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Ismael dos Santos.

Ao projeto foi apresentada emenda
substitutiva global.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS -
Apenas, como autor da matéria, gostaria de
dizer, para justificar a votação, que sabemos
que a água e a energia elétrica são elementos
essenciais à dignidade do cidadão. Esse
projeto, na questão da inadimplência, não só
por questões financeiras, mas de extravio e
esquecimento e tantas outras razões, além de
obrigar as concessionárias a informar sobre
essa fatura em atraso, também propõe que, ao
informar o débito existente, a concessionária
deve disponibilizar ao consumidor o mecanismo
para a sua quitação com o documento apto
para tanto, incluindo o código de barras que
deve estar anexo à fatura, facilitando a vida do
cidadão catarinense.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura e Desporto e de Turismo e
meio Ambiente.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Argumenta que poderia ser
encaminhado o projeto anterior ao BID para a
execução da nova ponte em Blumenau. Em discussão.
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Presidente) -
Suspende a sessão até o início da Ordem do
Dia.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
********** Em votação.
Ordem do Dia Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Reabre a sessão e dá início à
Ordem do Dia, relatada na íntegra.

Aprovado.
Discussão e votação em primeiro

turno do Projeto de Lei n. 0297/2015, de
autoria do deputado Dalmo Claro, que
denomina Luiz Henrique da Silveira a Escola de
Ensino Médio localizada no bairro Parque
Guarani, no município de Joinville.

A Presidência comunica que a
comissão de Educação, Cultura e Desporto
apresentou parecer favorável ao Ofício n.
0473/2015. Muito obrigado, sr. presidente.

Também comunica que a comissão
de Direitos Humanos apresentou parecer
favorável ao Ofício n. 0536/2015.

Deputado Maurício Eskudlark - Pela
ordem, sr. presidente. Conta com parecer favorável das

comissões de Constituição e Justiça e de
Educação, Cultura e Desporto.

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Maurício Eskudlark.

Da mesma forma, a comissão de
Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente apresentou parecer favorável aos
Ofícios n.s: 0615/2015 e 0659/2015.

Foi apresentada emenda substitutiva
global em Plenário, portanto, voltando à
comissão de Constituição e Justiça.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -
Sei que o projeto já está aprovado, mas
gostaria de colocar ainda que uma das formas
do cidadão comprovar residência perante
alguns órgãos públicos é com o comprovante,
muitas vezes, da taxa de água e luz. Então,
constar débitos pendentes traz a questão do
constrangimento de apresentar a fatura com
débito. Essa é a preocupação que tenho com
referência a este projeto.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0014/2015.

Deputado Antônio Aguiar - Pela
ordem, sr. presidente.

Não há emendas à redação final. DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Com a palavra, pela ordem, o
deputado Antônio Aguiar.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR -
Gostaria de saudar os funcionários públicos do
estado e Santa Catarina, em especial os
funcionários públicos desta Casa, pela
passagem do seu dia. Muitos destes
funcionários já estão com 30, 35 anos de
trabalho. Quero fazer a todos uma saudação
pelo Dia do Funcionário Público, comemorado
no dia 28 de outubro.

Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei Complementar n. 0023/2015. DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Discussão e votação em segundo
turno do Projeto de Lei n. 0141/2015, de
autoria do deputado José Nei Ascari, que
dispõe sobre a adequação de condições
especiais para realização de provas de

Não há emendas à redação final.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



4 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 6.922 20/11/2015

DEPUTADO GELSON MERISIO
(Presidente) - Obrigado, deputado Antônio
Aguiar.

Em votação. deputado Gean Loureiro; 0810/2015, de
autoria do deputado Natalino Lázare.Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Finda a pauta da Ordem do Dia.
Pedido de Informação n. 0178/2015,

de autoria do deputado Rodrigo Minotto, a ser
enviado ao governador do estado, solicitando
informações acerca dos contribuintes
inadimplentes, entre pessoas físicas e
jurídicas, com o Fisco Estadual, até a presente
data.

Aprovado. Suspende a sessão para que a
Aprasc, através do seu representante, possa
usar a tribuna.

Moção n. 0161/2015, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, a ser enviada aos
comandantes do Batalhão de Aviação e da 2ª
Companhia em Joinville, manifestando
aplausos por completar dez mil missões no
mês de outubro de 2015 com deficiência e
dedicação.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO LEONEL PAVAN
(Presidente) - Reabre a sessão e passa à
Explicação Pessoal.Em discussão.

(Pausa) Em discussão. DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Cumprimenta os servidores da Aprasc
e tece comentário sobre o crime ocorrido em
Balneário Camboriú, destacando que o autor é
menor e praticou o ato porque a vítima era em
policial. Manifesta sua preocupação com a falta
de atitudes preventivas e com o crescimento de
violência, que aumentará cada vez mais contra
a população civil e contra os policiais, que
trabalham em prol da segurança pública da
sociedade. Destaca a solicitação feita pela
comissão de Segurança Pública da Casa
quanto ao número de menores que esperam
por uma vaga nos centros socioeducativos de
Santa Catarina. Parabeniza os funcionários
públicos.

Não havendo quem o queria discutir,
encerramos sua discussão.

(Pausa)
Não havendo quem a queria discutir,

encerramos sua discussão.Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Pedido de Informação n. 0179/2015,

de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera,
a ser enviado ao secretário da Fazenda,
solicitando informações acerca do total de R$
1.456.383.745,51 da renúncia fiscal
estabelecida no período de 2012-2016,
(conforme anexo de metas fiscais das LDOs)
em relação ao item isenção e manutenção de
crédito sobre os produtos e insumos
agropecuários, qual o valor dos incentivos de
natureza tributária à comercialização especifica
de agrotóxico.

Aprovada.
Moção n. 0162/2015, de autoria do

deputado Valmir Comin, a ser enviada ao
prefeito de Antônio Carlos, parabenizando-o
pelo primeiro lugar estadual no índice que
mede a qualidade da educação (IOEB) e pelo
13º no ranking nacional.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queria discutir,

encerramos sua discussão.
Deputado Manoel Mota (Aparteante) -

Cumprimenta o deputado pelo tema e corrobora
o seu pronunciamento.Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Deputado Kennedy Nunes
(Aparteante) - Concorda com as palavras do
deputado e critica as leis relacionadas aos
crimes praticados por menores.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Aprovada.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
1.067/2015, de autoria do deputado Leonel
Pavan; 1.068/2015, de autoria do deputado
Padre Pedro Baldissera; 1.069/2015, de
autoria da deputada Dirce Heiderscheidt;
1.070/2015, de autoria de deputado Natalino
Lázare; 1.071/2015 e 1.072/2015 de autoria
do deputado Maurício Eskudlark.

Em votação. Deputado Dr. Vicente Caropreso
(Aparteante) - Corrobora o pronunciamento do
deputado e salienta que a legislação tem que
mudar.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0180/2015,

de autoria do deputado Natalino Lázare, a ser
enviado ao secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando informações acerca
das famílias desapropriadas em Videira.

Deputada Ana Paula Lima
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pelas
palavras.

DEPUTADO LEONEL PAVAN
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, a Presidência encerra a
sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental.

Comunica, outrossim, que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0809/2015, de autoria de

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queria discutir,

encerramos sua discussão.

P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DE COMISSÃO PERMANENTE
habilitação no Mistério da Saúde. REQUERIMENTO: A Secretaria de
Estado da Saúde solicitou duas audiências públicas para apresentação
da Prestação de Contas da Secretária de Estado da Saúde relativas ao
3º quadrimestre de 2014 e 1º quadrimestre de 2015. As datas
sugeridas são: 21 de outubro e 24 de novembro. APROVADO; A Câmara
Municipal de Sombrio enviou requerimento nº 026/2015 solicitando
que o Governo do Estado mantenha ou mesmo aumente o número de
centrais de regulação do Serviço Móvel de Urgência e Emergência
(SAMU); APROVADO. Em seguida a Dep. Ana Paula cumprimentou a
Sra. Leoni Margarida Simm, Presidente da AMUCC dando espaço a uma
apresentação de quinze minutos. Sra. Leoni que falou sobre câncer de
mama, falando do objetivo da AMUCC que é empoderar a pessoa que
sofre com esta doença; falou da luta para tentar diminuir o tempo do
atendimento das pessoas com esta doença. A Dep. Ana Paula passou
a palavra para os deputados: o Dep. Jose Milton, apoiou a entidade e
falou que Santa Catarina perde por ano dois bilhões na entrada do
cigarro vindo do Paraguai e que estes recursos poderiam ser investidos
na área da saúde. A Sra. Leoni voltou a falar sobre a gestão e os
recursos drenados pela corrupção, podendo o Brasil ter saúde de
qualidade. O dep. José Milton falou dos Hospitais filantrópicos que
dependem somente do Sistema SUS. A dep. Ana Paula afirmou que o
SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Falou que além da
corrupção, temos também a sonegação dificultando o financiamento na
área da saúde. Em seguida, passou a palavra para o Dep. Coruja que
falou da importância do tratamento precoce; e que o entusiasmo da
presidente Sra. Leoni, contagia e encoraja nesta luta. Comentou que

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA
Às onze horas do dia sete de outubro de dois mil e quinze reuniram-se
os deputados Dr. Vicente Caropreso, José Milton Scheffer, Dalmo Claro,
Cleiton Salvaro, Cesar Valduga, Fernando Coruja, e a presidente da
Comissão, deputada Ana Paula Lima. A deputada Ana Paula submeteu
a ata da reunião anterior à análise dos membros da comissão, sendo
esta APROVADA. INFORMES: A pedido do proponente, Dep. Gean
Loureiro, a Audiência Pública para discutir a Construção do Centro de
Referência da Saúde da Mulher em Florianópolis, foi transferida para
dia 19 de novembro; Comunicamos que em resposta ao ofício da
Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla da Grande
Florianópolis (AFLOREM), datado de 8 de setembro de 2015, estamos
oficiando a Secretária de Estado de Saúde a fim de que tome as neces-
sárias providências para atender as solicitações da entidade; Moção de
Apelo de nº 011/2014, de autoria da Câmara Municipal de Vereadores
de Iporã do Oeste, que requer que o Governo do Estado e o Hemosc
implantem um hemocentro e um núcleo de doadores de sangue e de
medula óssea na região, para atender a região do extremo Oeste;
Informa que, segundo a Deliberação 113/CIB/15, a Comissão de
Intergestores Bipartite aprovou a priorização por grupo de ações dos
serviços de saúde de Santa Catarina que estão em processo de
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mesmo com a falta de recursos, é necessário investir na área da saúde
e educação. Falou da PEC que está para ser aprovada aumentando de
12% para 15% os recursos na área da saúde. A Sra. Leoni falou que as
pessoas tratadas pelo SUS vivem 5% menos que as pessoas com
tratamento no sistema particular de saúde. Dep. Coruja falou que
gostaria de ver os dados, e que esta questão é preocupante. A Dep.
Ana Paula passou palavra para Dep. Dalmo, que parabenizou pelo
trabalho desta associação, e que nesta hora é importante para o
paciente o tratamento mais rápido. A demora ao atendimento aos
pacientes dificulta o tratamento, e que é preciso ter hospitais para o
tratamento da mulher e pacientes com câncer. O setor privado não está
tão aparelhado quanto o SUS, sendo o CEPOM melhor lugar para o
atendimento para quem sofre com esta doença. A Dep. Ana Paula falou
sobre a maior incidência desta doença no sul do Brasil, e a Sra. Leoni
comentou que o CEPOM faz um trabalho muito bom e que em hospitais
como o de Barretos o atendimento é estritamente pelo SUS. Dep.
Coruja falou sobre a dificuldade de acesso aos medicamentos dos
pacientes com câncer. Sra. Leoni comentou que em nosso estado as
mulheres têm acesso a estes medicamentos especiais, mais em
outros estados ainda não possuem. Dep. Ana Paula agradece e numa
próxima reunião continuarão falando sobre este tema. Em seguida, fala
do convite da Secretaria Municipal da Saúde da 4ª edição do prêmio de
boas práticas de saúde em Florianópolis, Intersetoralidade do Trabalho
em Rede e Caminhos para a Integralidade que acontecerá dia 04/12, e
destaca o Dr. Celso para representar a Comissão de Saúde neste
evento. A sugestão foi APROVADA. ASSUNTOS DO DIA: Dep. Ana Paula
fala sobre o PL 208.41/2013, agradecendo a presença das pessoas
que acompanham este processo, falando que renasceu no Congresso
do Parto Humanizado. O PL 208/2013 dispõe da presença de Doulas
no parto, sendo aprovado na Comissão de Justiça por unanimidade em
2013. O projeto foi arquivado no final da legislatura e desarquivado em
fevereiro de 2015 e distribuído à Comissão de Saúde para exarar o
parecer, tendo a presidente avocado para relatoria. A Dep. Ana Paula
falou que a palavra Doula significa que estas mulheres acompanham a
gestante no ciclo da gravidez e na hora do parto. Afirmou também que
elas não fazem nenhum procedimento medico, e não interferem em
nenhum tipo de conduta medica. O Ministério da Saúde, através da
portaria 28 dos programas como a Rede Cegonha reconhece o trabalho
das doulas. Colocando o projeto em discussão, passou a palavra para
o Dep.Valduga que afirmou que apoia o PL, falou da importância da
matéria e da presença da doula, o e que é comprovado cientificamente.
Já o Dep. Coruja, falou que também o considera importante, inclusive
mandou para diversas entidades cópias do projeto, e que varias delas
se manifestaram dizendo que pode envolver a questão da segurança,
afirmando que seria interessante trazer as pessoas para um debate,
para votar com mais tranquilidade. O Dep. Dalmo, também falou da
importância do PL e deu apoio ao Dep. Coruja para que haja um debate
sobre o assunto, pedindo vistas para um melhor esclarecimento. Dep.
Dr. Vicente disse que apoia o PL e falou das condições dos hospitais
filantrópicos, que a maioria deles não está conseguindo se manter.
Dep. José Milton falou que este projeto resgata valores e propôs uma
nova reunião para que não se aprove uma lei que não seja implantada,
acompanhando os votos dos outros deputados pelo pedido de vistas;
Dep. Salvaro falou que o projeto deve ser debatido para que haja um
voto consciente. A Dep. Ana Paula fala do projeto dizendo que é neces-
sária esta mudança; que as mulheres são donas do próprio corpo; que
tem direito da escolha e que o direito das mulheres não é respeitado. A
presidente também mencionou que o PL já foi analisado na Comissão
de Justiça e que não é inconstitucional. Em seguida, falou das
condições de parto realizado em emergências de hospital e da impor-
tância da doula, para dar coragem às gestantes e apontando ainda a
economia e a volta rápida para casa com o bebê, mencionando ainda
que este procedimento está acontecendo no mundo inteiro. Dep. Coruja
falou que é importante que haja o debate para um grau de consenso,
para que o projeto seja aprovado. Dep. Ana Paula concedeu VISTAS
COLETIVAS ao PL 208.41/2013 e sugeriu uma nova reunião para o dia
4 de novembro com doulas, entidades representativas do setor,
hospitais e a SES.+ REQUERIMENTOS: OF./0441.7/2015, de autoria
de entidade social, que encaminha documentação para a manutenção
do título de reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, de Rio Negrinho, referente ao exercício de 2014.
Relatoria: Dep. José Milton, APROVADO; OF./0498.2/2015, de autoria
de entidade social, que encaminha documentação para a manutenção
do título de reconhecimento de utilidade pública do Hospital e
Maternidade Dom Joaquim, de Brusque, referente ao exercício de
2014. Relatoria: Dep. José Milton; APROVADO; OF./0502.3/2015, de
autoria de entidade social, encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Garopaba, referente ao exercício de

2014. Relatoria: Dep. José Milton, APROVADO; OF./0550.0/2015, de
autoria de entidade social, que Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do
Hospital São Roque de Jacinto Machado, referente ao exercício de
2014. Relatoria: Dep. José Milton, APROVADO; OF./0552.2/2015, de
autoria de entidade social, que Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Fundação Hospitalar Santa Otília, de Orleans, referente ao exercício de
2014. Relatoria: Dep. José Milton; APROVADO; OF./0588.3/2015, de
autoria de entidade social, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação de Apoio à Saúde de Santa Catarina (AASSC), de
Florianópolis, referente ao exercício de 2014. Relatoria: Dep. José
Milton, APROVADO; OF./0599.6/2015, de autoria de entidade social,
que Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Mantenedora do
Apoio (AMA), de Florianópolis, referente ao exercício de 2014. Relatoria:
Dep. José Milton APROVADO; OF./0621.9/2015, de autoria de
entidade social, que encaminha documentação para manutenção de
título de reconhecimento de utilidade pública da Associação Catari-
nense de Assistência ao Mucoviscidótico, de Florianópolis, referente ao
exercício de 2014. Relatoria: Dep. José Milton, APROVADO;
OF./0265.9/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Beneficente Hospitalar de Cedro, de
São José do Cedro, referente ao exercício de 2014. Relatoria: Dep.
Cesar Valduga; APROVADO; PL./0112.8/2015, de autoria do deputado
Natalino Lázare, que Dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar
especial para alunos com restrições alimentares, no Estado de Santa
Catarina. Relatoria: Dep. Jean Leuprecht; VISTAS para o Dep. Dalmo;
OF./0623.0/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Hospitalar Beneficente de Saudades,
referente ao exercício de 2014. Relatoria: Dep. Cesar Valduga;
APROVADO; PL./0290.3/2014, de autoria do Deputado Antonio Aguiar,
que institui o mês Novembro Dourado, dedicado a ações preventivas e
diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, no Estado de Santa
Catarina. Relatoria: Dep. Fernando Coruja; APROVADO;
OF./0456.3/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Hospitalar e Maternidade São
Sebastião, de Papanduva, referente ao exercício de 2014. Relatoria:
Dep. Fernando Coruja; APROVADO; OF./0465.4/2015, de autoria de
entidade social, que encaminha documentação para a manutenção do
título de reconhecimento de utilidade pública do Hospital Nossa
Senhora das Graças, de Bom Retiro, referente ao exercício de 2014.
Relatoria: Dep. Fernando Coruja; APROVADO; OF./0468.7/2015, de
autoria de entidade social, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Amigos do Hospital Florianópolis (AHFLOR), de
Florianópolis, referente ao exercício de 2014. Relatoria: Dep. Fernando
Coruja; APROVADO; OF./0546.4/2015, de autoria de entidade social,
que encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Fundação Hospitalar de Três
Barras, referente ao exercício de 2014. Relatoria: Dep. Fernando
Coruja; DILIGÊNCIA. PL./0113.9/2015, de autoria do Deputado Patrício
Destro, que Altera a Lei nº 15.243, de 2010, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de ferros-velhos, empresas de transporte de cargas,
lojas de materiais de construção, borracharias, recauchutadoras e afins
a adotarem medidas para evitar a existência de criadores para "Aedes
aegypti" e "Aedes albopictus", e adota outras providências, para incluir
os imóveis residenciais. Relatoria: Dep. Dalmo Claro; DILIGÊNCIA.
OF./531.8/2015, de autoria de entidade social, que encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de
São Bento do Sul, em São Bento do Sul, referente ao exercício de
2014. Relatoria: Dep. Dalmo Claro; DILIGÊNCIA. OF./0709.5/2014, de
autoria de entidade social, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação de Assistência aos Portadores e Ex-Portadores de Câncer
(AAPEC), de Barra Velha, referente ao exercício de 2013. Relatoria:
Dep. Dalmo Claro; APROVADO. Nada mais havendo a tratar, a senhora
Presidente considerou encerrada a reunião, da qual eu, Luiz Carlos
Alves Júnior, Chefe de Secretaria da Comissão, digitei a presente ata,
que após lida e aprovada, será assinada pela presidente.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 2015.
Deputada Ana Paula Lima
Presidente da Comissão de Saúde

*** X X X ***
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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA

Darcy Vargas, onde é feito 500 partos/mês, e estão tentando se
adequar a este novo conceito. Já consultaram o Conselho Jurídico na
Secretaria da Saúde do Estado para saber sua posição e quais direitos
e deveres da instituição frente à responsabilidade da maternidade.
Dizendo que houve preocupação por parte dos médicos achando que
haveria interferência nos trabalhos destes profissionais, achando que
tiraria autonomia dos médicos. E depois de várias em reuniões,
resolveram fazer um termo de conduta na maternidade. Esclarece que a
doula esta presente para garantir a segurança da paciente, para somar
e não para interferir na função do medico. Dep. Ana Paula agradece e
passa palavra para Sra. Roxana. Ela comenta que trabalha com doulas
desde 2003, dizendo que a doula tem intimidade com a mulher; que o
parto normal assusta as pessoas, e as doulas entendem que este
processo é normal. São profissionais preparadas, e a cada experiência
elas se tornam melhores; que oferecem suporte emocional, segurança,
oferecendo também suporte para a família; que deveria ser aumentado
o numero de doulas, e que atende com acompanhamento de doulas
durante 10 anos; que objetivo é diminuir a demanda sobre enfermagem
médica. Enquanto o médico se responsabiliza pela segurança da mãe e
do bebê, o restante da família está recebendo apoio da doula; que o
que mais conta são as evidências cientificas, que diz que não há
qualquer evidência de danos, e sim benefícios. Dep. Ana Paula
agradece, passando palavra Dep. Darci de Mattos, que passou a falar
do projeto de sua autoria. Ele afirmou que este projeto já tramita na
Assembleia Legislativa em São Paulo e no Rio, e na Câmara de
Vereadores de Joinville; que sempre o projeto surge em cima de um
anseio da sociedade, ou procedimentos que já existem. Baseado nisso,
entraram com o projeto na Assembleia Legislativa. Ele não exige que
coloquem doulas à disposição, e sim possibilita abrir as portas e
aceitar o trabalho das doulas. Quanto ao vinculo, não há preocupação,
pois já foi aprovada a lei do voluntariado no Congresso Nacional.
Quanto à regulamentação, o PL espeficica o prazo de dois meses para
o Poder Executivo regulamentar esta lei, após votação na Assembleia.
Outra preocupação é a regulamentação da profissão, mas estar no
Código Brasileiro de Ocupação já é um avanço. O deputado afirmou
ainda que a ideia é que os hospitais possam cumprir a lei e aceitar o
trabalho das doulas, para humanizar o parto e aumentar o numero de
parto normal em Santa Catarina. A Dep. Ana Paula passa palavra para
Dep. Cleiton Salvaro. O deputado falou que teve a preocupação de
buscar conhecimentos, para saber realmente qual a função das doulas;
expressou que tem que ter coerência na aprovação da lei, para ser
cumprida e exigida, dizendo que no plenário é preciso ter um voto
consciente. Dep. Ana Paula passou a palavra para Dep. Coruja. Ele
mencionou que este assunto está sendo discutido no Brasil inteiro e
compete a Assembleia regulamentar esta atividade. Disse o deputado:
que não adianta criar uma lei que vai ser objeto de conflito; que é
preciso encontrar solução e que estão diante de questões culturais. Em
relação à regulamentação da profissão, a Constituição procura dar
liberdade à atividade profissional, e que isto é assunto para se discutir
no futuro. Quanto a estrutura física, não há preocupação. Ele disse
ainda que a categoria médica não está preparada para trabalhar com
tanta profundidade, e as doulas têm a experiência e realmente podem
ajudar no momento do parto. Sobre o vínculo empregatício, por
exemplo, ele afirmou que existem pontos que devem ser discutidos.
Dep. Ana Paula agradece e passa palavra para Dep. Jose Milton. O
deputado falou que o objetivo desta reunião é colher mais subsídios
sobre o projeto, ouvir outras entidades e aprender mais sobre o
assunto. Ele disse que é um bom projeto e que é preciso procurar
caminhos para incrementá-lo, para que realmente dê certo. Falou
também da preocupação com os hospitais filantrópicos, que estão
enfrentando crise, e o SUS que faz muito tempo que não tem aumento.
Dep. Ana Paula passa a palavra para Dep. Dalmo Claro. O deputado se
pronunciou dizendo que: a reunião é muito importante e transcorre de
maneira democrática e sensata; respaldou a fala do Dr. Fernando
Marques, diretor da Maternidade Darcy Vargas, dizendo que a
experiência prática tem acontecido de maneira tranquila, que tem
apenas pequenas dificuldades, mas é bem sucedida e pode nortear a
regulamentação e a aplicação do PL/0208.4/2013. Finda a fala do
dep. Dalmo, a deputada Ana Paula passou a palavra para o deputado
Dr. Vicente. O deputado afirmou que fez uma avaliação do PL das
doulas e chegou a algumas conclusões: é um bom projeto de lei; é uma
tese que tem sido alvo de discussões no mundo inteiro; que é desejo
de todos que o parto aconteça de forma humanizada e tranquila; que o
papel dos parlamentares é tentar aperfeiçoar o PL o máximo possível. O
deputado Dr. Vicente afirmou ainda: que o trabalho de parto irá
melhorar com a presença das doulas; que o trabalho das doulas terá
de ser harmônico e baseado na lei; e que o PL deve ser visto com
cuidado para que não haja confusão depois de aprovado, pois no Brasil
tudo é judicializado. A presidente da Comissão, deputada Ana Paula,
passou a palavra para o deputado Cesar Valduga. O deputado disse:
que é um momento importante o que estamos vivendo no estado, em

Às dez horas do dia três de novembro de dois mil e quinze reuniram-se
os deputados Dr. Vicente Caropreso, José Milton Scheffer, Dalmo Claro,
Cleiton Salvaro, Cesar Valduga, Fernando Coruja, e a presidente da
Comissão, deputada Ana Paula Lima. A presidente iniciou a reunião
compondo a mesa com os deputados Fernando Coruja, José Milton,
Cleiton Salvaro, Cesar Valduga e Darci de Matos. O objetivo da reunião
foi debater com algumas entidades o PL/0208.4/2013, cuja ementa é
a seguinte: dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período
de trabalho de parto e pós-parto imediato e estabelece outras
providências. A deputada agradeceu a presença da Sra. Zélia Ignaczuk
Zeitamar - representante da Federação dos Hospitais de SC, a Sra.
Carmen Dalziovo - da SES, coordenadora da Rede Cegonha, Dr.
Fernando Marques - Diretor-Geral Maternidade Darcy Vargas, a Sra.
Gabriela Zanella - doula, a Sra. Roxana Knobel médica obstetra e
professora da UFSC e o Sr. Rafael Klee de Vasconcellos, presidente da
Associação Catarinense de Medicina. A deputada passou a palavra a
Sra. Zélia, da FEHOESC, para que ela fizesse sua explanação. Sra Zélia
afirmou que os hospitais que ela representa não são contrários ao
PL/0208.4/2013, mas que tem algumas preocupações em relação ao
assunto: desde cobrança pelo atendimento até espaço físico. Sra. Zélia
levantou os seguintes questionamentos: o trabalho da doula é
voluntário? Os gastos que a doula irá gerar, roupas, luvas, como serão
custeados? Quem regulamenta tal pagamento e como será o repasse?
Como acolher mais uma pessoa nos hospitais e maternidades? Como
organizar dentro da instituição a função da doula? Como irá funcionar o
vínculo empregatício da doula? Quantas pacientes podem ser acompa-
nhadas por uma doula? O que acontece se não houver número
suficiente de doulas para ofertar o serviço? Como será a formação da
doula? Como será a normatização da atuação da doula em cada
hospital? A presidente passou a palavra para a Sra. Carmen Regina, da
Rede Cegonha. A Sra. Carmen agradeceu o convite e falou sobre a
importância do evento, que discute o processo de atenção. Ela afirmou:
que Santa Catarina é o estado com menor mortalidade infantil do Brasil
e com baixa mortalidade materna, mas que é possível melhorar ainda
mais; que a Rede Cegonha preconiza é fomentar uma mudança no
modelo de atenção à mulher e ao bebê, unindo tecnologia e cuidado
para tornar o parto um momento especial para paciente, para a família
dela e para a equipe médica; que é preciso trabalhar juntos para
reorganizar a rede e reduzir ainda mais a mortalidade materno-infantil,
porque ainda há mortes evitáveis no estado; que gravidez não é doença
e que é preciso reduzir as intervenções não necessárias; que é preciso
trabalhar com boas práticas e evidências científicas; que é necessária
a mudança do processo e da estrutura física - adequada ao processo
de atenção; que não se pode esquecer: o protagonismo do parto é da
mulher; que o desafio é o cuidado centrado na mulher, no bebê e na
família; que 60,1% das crianças do estado nasceram por procedimento
cirúrgico quando a OMS preconiza que deve ser no máximo 15%, e que
isso nos diz que algo não está bem, que essas estatísticas levam a
SES a discutir o processo de atenção. Sra. Carmen falou sobre um
hospital em MG que é referência para a Rede Cegonha em que as
doulas fazem parte do processo de parto, são voluntárias e capacitadas
para a função pela equipe do hospital, e que a presença delas gerou
bons resultados. A presidente passou a palavra para o Sr. Rafael
Vasconcellos, presidente da Associação Catarinense de Medicina. Sr.
Rafael agradeceu a todos e disse: que a preocupação maior é a
questão da humanização; que a ACM se preocupa com a segurança no
parto; que é necessário reduzir o número de partos com intervenções
cirúrgicas sem apressar o procedimento e comprometer a segurança;
que a ACM e a Associação de Ginecologia se preocupam com a
regulamentação da atividade de doula, que não é regulamentada a nível
federal, e o que capacita uma pessoa a ser doula; que a falta de
espaço físico para as parturientes é um problema; que deve ser visto
como será o credenciamento e a circulação das doulas nos hospitais e
maternidades; que é necessário discutir a questão financeira, que a
doula deve ser ofertada pelo SUS. A presidente passou a palavra a Sra.
Gabriela Zanella que é doula. A Sra. Gabriela agradeceu a todos e
disse: que o trabalho da doula hoje funciona como um resgate da
cultura, do cuidado físico e emocional das gestantes por outras
mulheres mais experientes; que a partir do momento que você
desvincula a grávida aos contatos com outras mulheres, você começa a
ter mais intervenção no parto, e ao longo desse processo a mulher vai
perdendo confiança no próprio corpo; que a função da doula é de
acolher, formar, fazer parcerias com a mulher e a família, acompanha-
mento, apoio e o conforto físico e emocional durante o trabalho de
parto e pós parto; que não é função da doula fazer qualquer tipo de
procedimento de enfermagem e médico durante o parto. A presidente
passou a palavra para o Sr. Fernando Marques. Dizendo que este
assunto já vem sendo debatido durante muito tempo na Maternidade
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que se faz importantes debates sobre as doulas; que o nascimento
dele teve participação de uma doula, que a mãe do referido deputado
comenta sobre a experiência que teve, recebendo alento das doulas;
que os índices de mortalidade são menores quando se tem o
acompanhamento de doulas; que o trabalho das doulas vem a melhorar
o trabalho de parto; que a criança nascendo bem é menos custo para o
poder público no futuro; por fim, o deputado parabenizou a todos,
especialmente a deputada Angela Albino e o deputado Darci de Matos,
autores do PL. A presidente na Comissão, no uso da palavra afirmou
que temos que nos despir de vaidades, de preconceitos, e entender
que este é um caminho sem volta: as mulheres querem ser respeitadas
em suas escolhas; que as mulheres são e tem de ser protagonistas do
momento do parto; que a doula faz o apoio emocional a paciente; que
não podemos perder o foco no ser humano; que vários colegas estão
revendo seus posicionamentos em relação ao parto por causa da luta
das mulheres pela humanização; que as mulheres foram às ruas contra
um projeto do deputado Eduardo Cunha que retira direitos das
mulheres; que quando as mulheres forem tratadas de forma mais
carinhosa, teremos um mundo mais humano; que saúde não é gasto;
que os parlamentares têm de adaptar PL/0208.4/2013, fazer
emendas, para que seja aprovado por unanimidade. Ela finalizou
avisando convidando quem queira contribuir a participar da reunião da
comissão de saúde no dia 11 de novembro, passando a palavra para a
plateia. Sra Luciane, enfermeira obstetra, entregou um abaixo-assinado
com mais de 700 assinaturas, que foi iniciado por uma doula na cidade
de Blumenau. Com a palavra, ela disse que em Blumenau desde que
aprovaram uma lei municipal para permitir o trabalho das doulas, no
hospital Santo Antônio, a experiência foi muito positiva; que as doulas
são voluntárias; que elas fizeram a diferença na questão da
humanização junto à paciente e junto à equipe médica, mudando o
paradigma do nascimento; que tem sido referência para outras
instituições. Gabriela, de Blumenau, doula, disse que trabalha há um
ano e dois meses no Hospital Santo Antônio e que ela - e as demais
doulas - têm crachá; que tem um ótimo relacionamento com a equipe
médica, também de hospitais particulares; ela afirmou também que as
doulas não geram custo às instituições hospitalares, que não têm
vínculo com o hospital e que o vínculo é com a parturiente e com a

família dela; ela disse ainda que quarenta e duas doulas se formaram
na cidade e que não há problemas com falta de profissionais; que as doulas
estão sempre agregando ao empoderamento da mulher. Já Tatiana, que é
mãe, falou sobre sua primeira gestação: que não teve nenhuma indicação
para fazer cesária e que foi obrigada a fazê-la, ficando traumatizada; que
estava nervosa, tremendo, porque o médico não disse o motivo da
intervenção cirúrgica; que ela ficou sozinha na sala sem nenhum apoio
emocional e que agora, na segunda gestação, ela deseja ter o apoio de uma
doula; que deseja que as mulheres sejam respeitadas. Por fim, a presidente
da comissão, deputada Ana Paula Lima, agradece das entidades, dos depu-
tados e do público, marcando uma próxima reunião para onze de novembro.
Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente considerou encerrada a
reunião, da qual eu, Luiz Carlos Alves Júnior, Chefe de Secretaria da
Comissão, digitei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada
pela presidente.
Sala das Comissões, em 3 de novembro de 2015.
Deputada Ana Paula Lima - Presidente da Comissão de Saúde

*** X X X ***

EXTRATO

EXTRATO 218/2015
REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 013/2015
oriunda do Pregão Presencial CL nº 029/2015.
OBJETO: fornecimento de produtos de jardinagem, espécies vegetais,
insumos, arranjos de flores, para atender as necessidades da ALESC.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (12 de
novembro de 2015).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e
demais normas, com suas alterações posteriores, na Lei nº 10.520 de
17/07/2002, subsidiariamente, nos Decretos Federais nº 7.892 de
23/01/13 e nº 8.250 de 23/5/14, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007, nº 94 de 09/02/2015 e nº 128 de 27/02/2015;
Autorização para Processo Licitatório LIC nº 86 de 11/09/2015, além
das demais disposições legais aplicáveis e no disposto no Edital de
Pregão Presencial nº 029 de 20/10/2015.

LOTE 1 VALOR (R$)
ITEM QTDE UNID. PRODUTOS MARCA UNITÁRIO SUB TOTAL

1 100 Unid Arranjo de flores naturais - mesa plenária: 30 cm x
100 cm

Doce Flor R$ 231,74 R$ 23.174,00

2 100 Unid Arranjo de flores naturais - coluna em forma de
pirâmide: 120 cm x 40 cm

Doce Flor R$ 239,76 R$ 23.976,00

3 100 Unid Arranjo de flores naturais - base de palco: 50 cm x
100 cm

Doce Flor R$ 264,74 R$ 26.474,00

4 50 Unid Arranjo de flores naturais - base de púlpito: 100 cm x
60 cm

Doce Flor R$ 212,79 R$ 10.639,50

5 150 Unid Orquídea phalenopsis em embalagem especial -
tecido de tela dourado

Doce Flor R$ 106,91 R$ 16.036,50

TOTAL DO LOTE 01                                                        R$ 100.300,00
1ª REGISTRADA: Valdeli Cecílio dos Santos Eireli Fone/fax (48) 3269-2480

e-mail: valdeli.cs@gmail.comEndereço: Rodovia João Gualberto Soares, nº 3265, Rio Vermelho,
Florianópolis, SC, CEP 88058-300 CNPJ/MF nº 20.883.143/0001-04

LOTE 2 VALOR (R$)
ITEM QTDE UNID. PRODUTOS MARCA UNITÁRIO SUB TOTAL

6 200 Muda Orquídea phalenopsis 2 hastes perfilada - pote 15 -
(muda)

Doce Flor R$ 77,20 R$ 15.440,00

7 200 Muda Impatins Doce Flor R$ 8,25 R$ 1.50,00
8 100 Muda Zamioculcas - pote 17 Doce Flor R$ 29,80 R$ 2.980,00
9 200 Muda Anthurium - pote 15 Doce Flor R$ 34,25 R$ 6.850,00
10 40 Muda Palmeira areca de locuba - pote 40 - 1,80 m Doce Flor R$ 155,00 R$ 6.200,00
11 150 Muda Bromélia amarela/vermelha - pote 13 Doce Flor R$ 31,60 R$ 4.740,00
12 200 Muda Mini hibiscus - pote 15 Doce Flor R$ 18,10 R$ 3.620,00
13 100 Muda Lipiopes - pote 15 Doce Flor R$ 7,88 R$ 788,00
14 20 Saca Fertilizante forth jardim - saca de 10 kg NPK R$ 98,80 R$ 1.976,00
15 200 Saca Kalanchoe - pote 15 Doce Flor R$ 16,10 R$ 3.220,00
16 30 Saca Vaso cimento branco modelo 109 Marajoara1

09
R$ 183,80 R$ 5.514,00

17 20 Saca Casca de pinus - saca de 5 kg Doce Flor R$28,70 R$ 574,00
18 80 Saca Condicionador de solo garden plus - saca de 50

litros
Verde Fertil R$28,50 R$ 2.280,00

19 150 Saca Terra adubada - saca de 25 litros Cane R$ 17,50 R# 2.625,00
  TOTAL DO LOTE 02                                                      R$ 58.457,00

1ª REGISTRADA: Valdeli Cecílio dos Santos Eireli CNPJ/MF nº 20.883.143/0001-04
Florianópolis, 19 de novembro de 2015Endereço: Rodovia João Gualberto Soares, nº 3265, Rio Vermelho,

Florianópolis, SC, CEP 88058-300 Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Ronaldo Brito Freire- Diretor- AdministrativoFone/fax (48) 3269-2480
Valdeli Cecílio dos Santos- Sócioe-mail: valdeli.cs@gmail.com

*** X X X ***
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REDAÇÕES FINAIS
§ 5º Fica vedado à chefia imediata do servidor do IGP

autorizar a dobra da escala, exceto para atender situações excepcionais
que exijam dedicação contínua ao trabalho.

Seção IIEMENDA À REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 201/2015 Do Expediente Administrativo

Art. 4º O horário de expediente administrativo nas unidades
do IGP bem como o cumprimento da jornada de trabalho na forma
prevista no inciso II do art. 2º desta Lei serão regulamentados por ato
do Chefe do Poder Executivo.

Na Redação Final do Projeto de Conversão em Lei da Medida
Provisória nº 201/2015, proceda-se o reposicionamento do art. 24 para
art. 19, renumerando-se este último e os artigos seguintes.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de novembro de 2015.

Seção IIIDeputado MAURO DE NADAL
Do Regime De SobreavisoPresidente da Comissão de Constituição e Justiça

Art. 5º Fica instituído o regime de sobreaviso, que consiste na
permanência do servidor do IGP fora de seu ambiente de trabalho em
estado de expectativa constante, aguardando convocação para o
trabalho.

JUSTIFICATIVA
A presente Emenda à Redação Final tem por objetivo adequar

o Projeto de Conversão em Lei da Medida Provisória nº 201/2015 ao
que determina a Lei Complementar nº 589, de 2013, que "Dispõe
sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e
estabelece outras providências".

§ 1º A hora de trabalho em regime de sobreaviso é contada à
razão de 1/4 (um quarto) da hora normal de trabalho.

§ 2º O servidor do IGP designado para cumprir jornada de
trabalho em regime de sobreaviso deverá atender prontamente ao
chamado e não poderá praticar atividades que o impeçam de prestar o
atendimento ou que possam retardar o seu comparecimento quando
convocado.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 201/2015

Dispõe sobre as formas de cumprimento da
jornada de trabalho e o banco de horas no
âmbito do Instituto Geral de Perícias (IGP) e
estabelece outras providências. § 3º Na hipótese de convocação do servidor do IGP durante o

cumprimento da jornada de trabalho em regime de sobreaviso, o
período de convocação será registrado no banco de horas na forma do
disposto no art. 8º desta Lei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Seção IVDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Da Jornada de Trabalho IndividualArt. 1º Esta Lei dispõe sobre as formas de cumprimento da
jornada de trabalho e o banco de horas no âmbito do Instituto Geral de
Perícias (IGP), observados os seguintes princípios:

Art. 6º Compete ao responsável titular da unidade
pericial, com a anuência do Gerente Mesorregional ou do
respectivo Diretor, definir a forma de cumprimento da jornada de
trabalho individual do servidor do IGP, de acordo com o disposto no
art. 2º desta Lei.

I - disponibilidade para atendimento em caráter permanente;
II - compatibilidade entre a carga horária e o tipo de atividade

executada; e
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, poderá ser

autorizada pela chefia imediata a conversão das horas de trabalho
previstas para o expediente administrativo em horas de trabalho em
regime de sobreaviso, observado o disposto no § 1º do art. 5º desta
Lei, desde que presente o interesse da Administração ou a neces-
sidade do serviço.

III - direito ao repouso necessário para o restabelecimento
das condições físicas e psíquicas do servidor do IGP.

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 2º A jornada de trabalho do servidor do IGP será cumprida
sob a forma de:

§ 2º A conversão de que trata o § 1º deste artigo fica
limitada, mensalmente, a 100 (cem) horas normais de trabalho,
equivalentes a 400 (quatrocentas) horas de sobreaviso.

I - escalas de plantão;
II - expediente administrativo; e
III - regime de sobreaviso.

§ 3º Fica vedada a conversão das horas de trabalho previstas
na forma do inciso I do art. 2º desta Lei em horas de trabalho em
regime de sobreaviso.

Seção I
Das Escalas de Plantão

Art. 3º Ficam instituídas as seguintes escalas de plantão:
§ 4º Deverá ser encaminhado à Direção-Geral do IGP relatório

mensal discriminado da jornada de trabalho individual a ser cumprida
pelos servidores do IGP de cada unidade na forma estabelecida neste
artigo.

I - 12 (doze) horas de serviço por 12 (doze) horas de
descanso, combinada com 12 (doze) horas de serviço por 60
(sessenta) horas de descanso;

II - 12 (doze) horas de serviço por 24 (vinte e quatro) horas de
descanso, combinada com 12 (doze) horas de serviço por 48 (quarenta
e oito) horas de descanso;

§ 5º Durante os cursos de formação profissional, de
especialização e/ou profissionalizantes internos, a jornada de
trabalho dos servidores do IGP será definida pelo Diretor-Geral do
IGP.

III - 12 (doze) horas de serviço por 36 (trinta e seis) horas de
descanso;

§ 6º Observado o interesse da Administração e a neces-
sidade do serviço, o cumprimento da jornada de trabalho do servidor do
IGP poderá, eventualmente, ser realizado em localidade diversa da sua
lotação.

IV - 12 (doze) horas de serviço por 60 (sessenta) horas de
descanso, sendo aos finais de semana e feriados 24 (vinte e quatro)
horas de serviço por 60 (sessenta) horas de descanso;

V - 14 (quatorze) horas de serviço por 58 (cinquenta e
oito) horas de descanso, sendo aos finais de semana e feriados
24 (vinte e quatro) horas de serviço por 58 (cinquenta e oito) horas
de descanso; e

§ 7º A jornada de trabalho individual do servidor do IGP deve
ser definida de modo a assegurar a distribuição adequada da força de
trabalho, a fim de garantir o pleno funcionamento de todas as unidades
do IGP.VI - 24 (vinte e quatro) horas de serviço por 72 (setenta e

duas) horas de descanso. CAPÍTULO III
DO BANCO DE HORAS§ 1º O servidor do IGP somente poderá ser utilizado em

escala de plantão diversa daquela que está cumprindo após a sua folga
regulamentar.

Art. 7º Fica instituído o regime de compensação de horas,
denominado banco de horas, no âmbito do IGP, que consiste no
registro do quantitativo de horas, excedentes ou insuficientes, em
relação ao quantitativo estabelecido para a jornada de trabalho
individual do servidor do IGP, na forma do disposto nesta Lei.

§ 2º A utilização do servidor do IGP em quaisquer das escalas
de plantão previstas neste artigo deverá proporcionar ao menos 1 (um)
fim de semana de folga por mês.

§ 1º Consideram-se horas excedentes as horas efetivamente
trabalhadas pelo servidor do IGP que superem:

§ 3º O Diretor-Geral do IGP, mediante autorização do titular da
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), poderá instituir
outras escalas de plantão para evento específico e por tempo
determinado.

I - o quantitativo de horas estabelecido para as escalas de
plantão previstas no art. 3º desta Lei; e

II - o quantitativo de horas estabelecido para o expediente
administrativo, nos termos do regulamento, observado o disposto no §
1º do art. 6º desta Lei.

§ 4º A falta do servidor do IGP ao plantão, justificada ou não,
implicará na não fruição das horas de descanso subsequentes.
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§ 2º Consideram-se horas insuficientes o quantitativo de
horas não cumpridas pelo servidor do IGP em relação ao quantitativo
previsto para a sua jornada de trabalho individual, nas hipóteses do art.
10 desta Lei.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o servidor do
IGP deverá comunicar o seu afastamento parcial à chefia imediata com
antecedência mínima de 3 (três) dias.

§ 3º Eventual saldo positivo de horas será compensado com
o período não trabalhado em decorrência de ponto facultativo ou
recesso de fim de ano, desde que haja previsão para compensação em
ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 3º O registro no banco de horas será realizado em frações
de 15 (quinze) minutos, desprezados os períodos que não alcançarem
esse espaço de tempo.

§ 4º As horas registradas no banco de horas, excedentes ou
insuficientes, serão compensadas na proporção de 1 (um) para 1 (um).

§ 4º Fica vedada a compensação de faltas, atrasos ou saídas
antecipadas com eventual saldo positivo existente no banco de horas
do servidor do IGP.§ 5º Na apuração mensal do saldo de horas serão

compensadas entre si as horas excedentes e insuficientes. Seção III
§ 6º Para fins de compensação, a apuração do saldo de

horas, positivo ou negativo, será realizada no último dia do mês.
Do Registro de Horas Insuficientes

Art. 10. Serão registradas no banco de horas as horas
insuficientes nas seguintes hipóteses, observado o disposto no § 1º do
art. 6º desta Lei:

§ 7º A compensação de eventual saldo de horas, positivo ou
negativo, observará a ordem cronológica.

§ 8º Havendo saldo remanescente, positivo ou negativo, no
mês seguinte ao da apuração, o prazo previsto para a compensação
não será renovado.

I - desconto antecipado de horas da jornada de trabalho para
aplicação de pessoal em evento futuro e certo, devidamente autorizado
pelo Diretor-Geral do IGP; e

§ 9º Não se aplica o disposto neste Capítulo ao ocupante de
cargo em comissão ou função gratificada, que tem regime de dedicação
integral, podendo ser convocado sempre que presente o interesse da
Administração ou a necessidade do serviço.

II - redução da jornada de trabalho em expediente
administrativo, na forma do regulamento.

Seção IV
Da Compensação de Saldo Negativo de Horas

Seção I Art. 11. O saldo negativo decorrente do registro de horas
insuficientes deverá ser compensado em horas trabalhadas até o
término do terceiro mês subsequente ao da apuração do saldo, sob
pena da perda proporcional da remuneração, nos termos da legislação
em vigor.

Do Registro de Horas Excedentes
Art. 8º Serão registradas no banco de horas as horas

excedentes:
I - previamente autorizadas pela chefia imediata, anotadas no

ponto do servidor do IGP e homologadas pela respectiva direção; § 1º No caso de afastamento decorrente de licença, curso ou
outra situação impeditiva, o prazo disposto no caput deste artigo para
compensação fica suspenso, recomeçando a contar da data do término
do impedimento.

II - decorrentes do atendimento a situações em que as
circunstâncias exijam a prorrogação da jornada de trabalho; e

III - decorrentes da convocação do servidor do IGP durante o
cumprimento da jornada de trabalho em regime de sobreaviso, a partir
da décima segunda hora mensal de convocação, hipótese em que será
registrada no banco de horas a proporção de 3/4 (três quartos) do
período de efetivo atendimento à ocorrência.

§ 2º A compensação de que trata o caput deste artigo poderá
ser realizada em localidade diversa da lotação do servidor do IGP, de
acordo com o interesse da Administração e a necessidade do serviço.

§ 3º A compensação de eventual saldo negativo no banco de
horas não poderá exceder a 24 (vinte e quatro) horas consecutivas por
período de compensação e não será considerada acréscimo de jornada.

§ 1º Nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo,
deverá ser justificada a necessidade do atendimento mediante relatório
circunstanciado devidamente homologado pela respectiva direção. § 4º No caso de compensação de eventual saldo negativo no

banco de horas em período acima de 12 (doze) horas consecutivas,
será observado o intervalo de 6 (seis) horas de repouso entre a
compensação e a jornada normal de trabalho individual do servidor do
IGP, não sendo o referido intervalo computado para efeito de
cumprimento de carga horária.

§ 2º Fica vedado o registro, como hora excedente, do período
utilizado nas seguintes situações:

I - participação em cursos de formação profissional para
ingresso na carreira;

II - exercício de cargo em comissão;
III - exercício da atividade de docência, com percepção de

indenização por aula ministrada;
CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
IV - em deslocamento durante o turno de serviço, com direito

à percepção de diária de viagem;
III - ausente, nos termos do art. 59 da Lei nº 6.745, de 1985;
IV - convocado, nos casos previstos no inciso III do art. 39 da

Lei nº 6.843, de 28 de julho de 1986, incluindo as folgas decorrentes
da convocação;

V - folga durante operações especiais realizadas em
localidade diversa da lotação;

VI - à disposição, no âmbito estadual, dos órgãos e
entidades do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário,
Ministério Público e Tribunal de Contas, bem como de quaisquer
dos Poderes da União, dos demais Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ressalvados os casos em que houver interesse da
segurança pública; e

V - afastado, em decorrência das situações previstas na Lei
Complementar nº 447, de 7 de julho de 2009;

VI - afastado, na hipótese do art. 65 da Lei nº 15.156, de
2010;

VII - afastado, na forma do disposto no art. 1º da Lei
Complementar nº 470, de 9 de dezembro de 2009;

VII - nas hipóteses do art. 17 desta Lei. VIII - afastado para o exercício de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, ainda que opte pela remuneração do cargo
efetivo;

Seção II
Da Compensação de Saldo Positivo de Horas

Art. 9º O saldo positivo decorrente do registro de horas
excedentes será compensado em folga, que deverá ser concedida até o
término do terceiro mês subsequente ao da apuração do saldo, de
acordo com o cronograma estabelecido pela chefia imediata,
ressalvadas as seguintes situações:

IX - afastado para o exercício de mandato classista,
observada a proporcionalidade do afastamento;

X - à disposição, no âmbito estadual, dos órgãos e
entidades do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário,
Ministério Público e Tribunal de Contas, bem como de quaisquer
dos Poderes da União, dos demais Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ressalvados os casos em que houver interesse da
segurança pública;

I - a ocorrência das hipóteses previstas no art. 17 desta Lei
ou outra situação extraordinária decretada por ato do Chefe do Poder
Executivo, caso em que poderá ser suspensa a fruição da folga
enquanto perdurar a situação excepcional; e XI - ausente do serviço nos termos do inciso I do art. 89 da

Lei nº 6.843, de 1986, independentemente de qualquer ressalva;II - os afastamentos decorrentes de licenças, cursos e outras
situações impeditivas, caso em que o prazo para a concessão da folga
recomeçará a contar da data do término do impedimento.

XII - afastado, nos termos do § 2º do art. 224 da Lei nº
6.843, de 1986;

§ 1º Findo o prazo previsto no caput deste artigo e não
concedida a folga, o servidor do IGP fica dispensado do serviço, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho normal,
a fim de compensar o saldo de horas acumulado, observado o disposto
no inciso I deste artigo.

XIII - preso preventivamente ou em flagrante delito; e
XIV - preso ou afastado em virtude de decisão judicial.
§ 5º Não faz jus à indenização de que trata o caput deste

artigo o servidor que não tenha concluído o curso de formação
profissional para ingresso na carreira.
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§ 6º Nas hipóteses, legalmente admitidas, em que o servidor
obtém o direito de ausentar-se de parte da sua jornada diária de
trabalho, o pagamento da indenização de que trata o caput deste artigo
será proporcional a jornada efetivamente trabalhada.” (NR)

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 202/2015

Dispõe sobre as formas de cumprimento da
jornada de trabalho e o banco de horas no
âmbito das instituições militares estaduais
e estabelece outras providências.

Art. 14. O art. 32 da Lei nº 15.156, de 11 de maio de 2010,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. ............................................................................. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Parágrafo único. Concluído o curso de formação, o servidor do IGP terá
direito a ajuda de custo correspondente à metade do valor estabelecido
no inciso I do art. 65 desta Lei, por ocasião da primeira lotação após
deixar os quadros da Academia de Perícia, desde que esta ocorra em
sede diversa da localidade de sua residência de origem.” (NR)

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as formas de cumprimento da

jornada de trabalho e o banco de horas no âmbito das instituições
militares estaduais, observados os seguintes princípios:Art. 15. O art. 65 da Lei nº 15.156, de 2010, passa a vigorar

com a seguinte redação: I - disponibilidade para atendimento em caráter permanente;
“Art. 65. ............................................................................. II - compatibilidade entre a carga horária e o tipo de atividade

executada; eI - ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
respectivo subsídio, quando não possuir dependentes; III - direito ao repouso necessário para o restabelecimento

das condições físicas e psíquicas do militar estadual.II - ao valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
do respectivo subsídio, quando possuir até 2 (dois) dependentes
expressamente declarados; e

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO

III - ao valor correspondente ao respectivo subsídio, quando possuir
mais de 2 (dois) dependentes expressamente declarados.” (NR)

Art. 2º A jornada de trabalho do militar estadual será
cumprida sob a forma de:

Art. 16. Estão compreendidos no regime de subsídio
instituído pela Lei Complementar nº 610, de 2013, os acréscimos de
remuneração decorrentes das situações previstas nos incisos IX, XV,
XVI e XXIII do art. 7º da Constituição da República, inerentes às
atividades dos cargos que integram o Quadro de Pessoal do IGP, até os
limites estabelecidos nesta Lei.

I - escalas de serviço; e
II - expediente administrativo.

Seção I
Das Escalas de Serviço

Art. 3º Ficam instituídas as seguintes escalas de serviço:
I - 6 (seis) horas de serviço por 18 (dezoito) horas de

descanso, proporcionando folga de 2 (dois) dias na semana;Art. 17. Durante a ocorrência de estado de calamidade
pública, situação de emergência ou extraordinária perturbação da
ordem, poderá o servidor do IGP ser convocado para prestar o atendi-
mento necessário, independentemente das formas de cumprimento da
jornada de trabalho previstas nesta Lei.

II - 6 (seis) horas de serviço por 12 (doze) horas de descanso,
3 (três) vezes em sequência, combinada com 6 (seis) horas de serviço
por 60 (sessenta) horas de descanso;

III - 6 (seis) horas de serviço por 24 (vinte e quatro) horas de
descanso, 3 (três) vezes em sequência, combinada com 6 (seis) horas
de serviço por 48 (quarenta e oito) horas de descanso;

Art. 18. Em caso de atribuição da indenização de que trata o
caput do art. 6º da Lei Complementar nº 610, de 2013, o servidor do
IGP fará jus à Indenização de Auxílio à Saúde, no percentual de
17,6471% (dezessete inteiros e seis mil, quatrocentos e setenta e um
décimos de milésimo por cento) do valor do respectivo subsídio, fixado
na forma do Anexo III da mesma Lei Complementar, nas seguintes
hipóteses de afastamento das atividades profissionais:

IV - 6 (seis) horas de serviço por 12 (doze) horas de
descanso, 3 (três) vezes em sequência, combinada com 6 (seis) horas
de serviço por 84 (oitenta e quatro) horas de descanso;

V - 6 (seis) horas de serviço por 18 (dezoito) horas de
descanso, 3 (três) vezes em sequência, combinada com 6 (seis) horas
de serviço por 66 (sessenta e seis) horas de descanso;I - quando portador de tuberculose ativa, alienação mental,

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, es-
tados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida;

VI - 8 (oito) horas de serviço noturno por 40 (quarenta) horas
de descanso;

VII - 8 (oito) horas de serviço por 24 (vinte e quatro) de
descanso, 2 (duas) vezes em sequência, combinada com 8 (oito) horas
de serviço por 48 (quarenta e oito) horas de descanso;

II - quando portador de moléstia física ou ferimento que tenha
relação direta de causa e efeito com a atividade profissional; e

VIII - 12 (doze) horas de serviço por 48 (quarenta e oito)
horas de descanso;

III - quando em usufruto de licença-maternidade. IX - 12 (doze) horas de serviço por 36 (trinta e seis) horas de
descanso;Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, as situações

previstas nos incisos I e II deste artigo deverão ser comprovadas por meio
de parecer médico elaborado pela Perícia Médica Oficial do Estado.

X - 12 (doze) horas de serviço por 12 (doze) horas de
descanso, combinada com 12 (doze) horas de serviço por 60
(sessenta) horas de descanso;Art. 19. O percentual da Indenização prevista no caput do art.

6º da Lei Complementar nº 610, de 2013, bem como no caput do art.
18 desta Lei, passa a ser de 19,25% (dezenove inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016.

XI - 12 (doze) horas de serviço por 12 (doze) horas de
descanso, 3 (três) vezes em sequência, combinada com 12 (doze)
horas de serviço por 60 (sessenta) horas de descanso;Art. 20. Compete ao órgão setorial do Sistema Administrativo

de Gestão de Pessoas do IGP promover, em conjunto com a Diretoria
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Estado da
Administração (SEA), a implementação de sistema informatizado para
fins de aplicação do disposto nesta Lei.

XII - 12 (doze) horas de serviço por 12 (doze) horas de
descanso, combinada com 12 (doze) horas de serviço por 36 (trinta e
seis) horas de descanso;

XIII - 12 (doze) horas de serviço por 24 (vinte e quatro) horas
de descanso, combinada com 12 (doze) horas de serviço por 48
(quarenta e oito) horas de descanso;

Art. 21. A aplicação das disposições desta Lei está
submetida ao controle da SEA e da Secretaria de Estado da Fazenda
(SEF), órgãos centrais do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas
e do Sistema Administrativo de Controle Interno, respectivamente.

XIV - 13 (treze) horas de serviço por 35 (trinta e cinco) horas
de descanso;

Art. 22. Ato do Chefe do Poder Executivo baixará instruções
complementares necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei.

XV - 18 (dezoito) horas de serviço por 54 (cinquenta e quatro)
horas de descanso;

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2015.

XVI - 24 (vinte e quatro) horas de serviço por 48 (quarenta e
oito) horas de descanso, em regime de prontidão;Art. 24. Ficam revogados:

XVII - 24 (vinte e quatro) horas de serviço por 72 (setenta e
duas) horas de descanso;

I - o art. 7º da Lei Complementar nº 610, de 20 de dezembro
de 2013; e

XVIII - 8 (oito) horas de serviço por 16 (dezesseis) horas de
descanso, proporcionando folga de 2 (dois) dias na semana.

II - o art. 75 da Lei nº 15.156, de 11 de maio de 2010.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de novembro de 2015.

§ 1º A escala de serviço prevista no inciso I deste artigo
aplica-se exclusivamente ao serviço de patrulhamento ostensivo a pé
ou com veículos de propulsão humana.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***
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§ 2º As escalas de serviço previstas nos incisos II a V deste
artigo aplicam-se exclusivamente às centrais de atendimento e
despacho de emergência.

§ 4º As horas registradas no banco de horas, excedentes ou
insuficientes, serão compensadas na proporção de 1 (um) para 1 (um).

§ 5º Na apuração mensal do saldo de horas serão
compensadas entre si as horas excedentes e insuficientes.§ 3º As escalas de serviço previstas nos incisos XI e XII

deste artigo aplicam-se exclusivamente ao serviço de guarda-vidas no
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC).

§ 6º Para fins de compensação, a apuração do saldo de
horas, positivo ou negativo, será realizada no último dia do mês.

§ 4º A escala de serviço prevista no inciso XIV deste artigo
aplica-se exclusivamente ao serviço aéreo.

§ 7º A compensação de eventual saldo de horas, positivo ou
negativo, observará a ordem cronológica.

§ 5º A escala de serviço prevista no inciso XVI deste artigo
aplica-se exclusivamente ao CBMSC.

§ 8º Havendo saldo remanescente, positivo ou negativo, no
mês seguinte ao da apuração, o prazo previsto para a compensação
não será renovado.§ 6º O militar estadual somente poderá ser utilizado em

escala de serviço diversa daquela que está cumprindo após a sua folga
regulamentar.

§ 9º Não se aplica o disposto neste Capítulo ao ocupante de
cargo em comissão ou função gratificada, que tem regime de dedicação
integral, podendo ser convocado sempre que presente o interesse da
Administração ou a necessidade do serviço.

§ 7º A utilização do militar estadual em quaisquer das
escalas de serviço previstas neste artigo deverá proporcionar ao menos
1 (um) fim de semana de folga por mês. Seção I

§ 8º Os Comandantes-Gerais das instituições militares
estaduais, mediante autorização do titular da Secretaria de Estado da
Segurança Pública (SSP), poderão instituir outras escalas de serviço
para evento específico ou por tempo determinado, ressalvada a escala
de 24 (vinte e quatro) horas de serviço por 48 (quarenta e oito) horas
de descanso, a qual poderá ser instituída pelo prazo de 1 (um) ano, a
partir da data de entrada em vigência desta Lei.

Do Registro de Horas Excedentes
Art. 7º Serão registradas no banco de horas as horas

excedentes:
I - previamente autorizadas pela chefia imediata, anotadas no

ponto do militar estadual e homologadas pelo respectivo Comandante
Regional; e

II - decorrentes do atendimento a situações em que as
circunstâncias exijam a prorrogação da jornada de trabalho.§ 9º A falta do militar estadual ao serviço, justificada ou não,

implicará na não fruição das horas de descanso subsequentes. § 1º No caso do inciso II do caput deste artigo, deverá ser
justificada a necessidade do atendimento mediante relatório
circunstanciado devidamente homologado pelo respectivo Comandante
Regional.

§ 10. A escala de serviço prevista no inciso XVIII deste artigo
aplica-se exclusivamente às atividades de policiamento preventivo ou
ostensivo das unidades operacionais.

Seção II § 2º Fica vedado o registro, como hora excedente, do período
utilizado nas seguintes situações:Do Expediente Administrativo

Art. 4º O horário de expediente administrativo nas unidades
das instituições militares estaduais, bem como o cumprimento da
jornada de trabalho na forma prevista no inciso II do art. 2º desta Lei
serão regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo.

I - participação em cursos de formação profissional para
ingresso na carreira;

II - nas hipóteses previstas nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei
Complementar nº 454, de 5 de agosto de 2009;

Seção III III - exercício da atividade de docência, com percepção de
indenização por aula ministrada;Da Jornada de Trabalho Individual

Art. 5º Compete ao Comandante da unidade militar, com a
anuência do Comandante Regional, definir a forma de cumprimento de
jornada de trabalho individual do militar estadual, de acordo com o
disposto no art. 2º desta Lei.

IV - em deslocamento durante o turno de serviço, com direito
à percepção de diária de viagem;

V - folga durante operações especiais realizadas em
localidade diversa da lotação;

§ 1º Deverá ser encaminhado aos Comandos-Gerais das
instituições militares estaduais relatório mensal discriminado da
jornada de trabalho individual a ser cumprida pelos militares estaduais
de cada unidade, na forma estabelecida neste artigo.

VI - à disposição, no âmbito estadual, dos órgãos e entidades
do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas, bem como de quaisquer dos Poderes da
União, dos demais Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ressalvados os casos em que houver interesse da segurança pública; e§ 2º Durante os cursos de formação profissional, de

especialização e/ou profissionalizantes internos, a jornada de trabalho
dos militares estaduais será definida pelos Comandantes-Gerais das
instituições militares estaduais.

VII - nas hipóteses do art. 16 desta Lei.
Seção II

Da Compensação de Saldo Positivo de Horas
§ 3º Observado o interesse da Administração e a neces-

sidade do serviço, o cumprimento da jornada de trabalho do militar
estadual poderá, eventualmente, ser realizado em localidade diversa da
sua lotação.

Art. 8º O saldo positivo decorrente do registro de horas
excedentes será compensado em folga, que deverá ser concedida até o
término do terceiro mês subsequente ao da apuração do saldo, de
acordo com o cronograma estabelecido pela chefia imediata,
ressalvadas as seguintes situações:§ 4º A jornada de trabalho individual do militar estadual deve

ser definida de modo a assegurar a distribuição adequada da força de
trabalho, a fim de garantir o pleno funcionamento de todas as unidades
das instituições militares estaduais.

I - a ocorrência das hipóteses previstas no art. 16 desta Lei
ou outra situação extraordinária decretada por ato do Chefe do Poder
Executivo, caso em que poderá ser suspensa a fruição da folga
enquanto perdurar a situação excepcional; eCAPÍTULO III

DO BANCO DE HORAS II - os afastamentos decorrentes de licenças, cursos e outras
situações impeditivas, caso em que o prazo para a concessão da folga
recomeçará a contar da data do término do impedimento.

Art. 6º O banco de horas, sistema de natureza compensatória
instituído pela Lei Complementar nº 614, de 20 de dezembro de 2013,
consiste no registro do quantitativo de horas, excedentes ou
insuficientes, em relação ao quantitativo estabelecido para a jornada de
trabalho individual do militar estadual, na forma do disposto nesta Lei.

§ 1º Findo o prazo previsto no caput deste artigo e não
concedida a folga, o militar estadual fica dispensado do serviço, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho normal,
a fim de compensar o saldo de horas acumulado, observado o disposto
no inciso I deste artigo.

§ 1º Consideram-se horas excedentes as horas efetivamente
trabalhadas pelo militar estadual que superem:

I - o quantitativo de horas estabelecido para as escalas de
serviço previstas no art. 3º desta Lei; e

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o militar
estadual deverá comunicar o seu afastamento parcial à chefia imediata
com antecedência mínima de 3 (três) dias.II - o quantitativo de horas estabelecido para o expediente

administrativo, nos termos do regulamento. § 3º Eventual saldo positivo de horas será compensado com
o período não trabalhado em decorrência de ponto facultativo ou
recesso de fim de ano, desde que haja previsão para compensação em
ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Consideram-se horas insuficientes o quantitativo de horas
não cumpridas pelo militar estadual em relação ao quantitativo previsto para
a sua jornada de trabalho individual, nas hipóteses do art. 9º desta Lei.

§ 3º O registro no banco de horas será realizado em frações
de 15 (quinze) minutos, desprezados os períodos que não alcançarem
esse espaço de tempo.

§ 4º Fica vedada a compensação de faltas, atrasos ou saídas
antecipadas com eventual saldo positivo existente no banco de horas
do militar estadual.
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Seção III VII - dispensado, nos casos previstos no art. 156 da Lei nº
6.218, de 1983;Do Registro de Horas Insuficientes

Art. 9º Serão registradas no banco de horas as horas
insuficientes nas seguintes hipóteses:

VIII - afastado, na forma do disposto no art. 1º da Lei
Complementar nº 470, de 9 de dezembro de 2009;

I - desconto antecipado de horas da jornada de trabalho para
aplicação de pessoal em evento futuro e certo, devidamente autorizado
pelos Comandantes-Gerais da instituições militares estaduais; e

IX - afastado para o exercício de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, ainda que opte pela remuneração do cargo
efetivo;

II - redução da jornada de trabalho em expediente
administrativo, na forma do regulamento.

X - afastado para o exercício de mandato classista, observada
a proporcionalidade do afastamento;

Seção IV XI - à disposição, no âmbito estadual, dos órgãos e entidades
do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas, bem como de quaisquer dos Poderes da
União, dos demais Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ressalvados os casos de exercício de função policial-militar e bombeiro-
militar, de natureza policial-militar e bombeiro-militar; e de interesse
policial-militar e bombeiro-militar;

Da Compensação de Saldo Negativo de Horas
Art. 10. O saldo negativo decorrente do registro de horas

insuficientes deverá ser compensado em horas trabalhadas até o
término do terceiro mês subsequente ao da apuração do saldo, sob
pena da perda proporcional da remuneração, nos termos da legislação
em vigor.

§ 1º No caso de afastamento decorrente de licença, curso ou
outra situação impeditiva, o prazo disposto no caput deste artigo para
compensação fica suspenso, recomeçando a contar da data do término
do impedimento.

XII - afastado preventivamente das funções, até completa
apuração dos fatos, por falta ou infração que lhe seja imputada e que
por sua natureza aconselhe tal providência;

XIII - preso preventivamente ou em flagrante delito; e
§ 2º A compensação de que trata o caput deste artigo poderá

ser realizada em localidade diversa da lotação do militar estadual, de
acordo com o interesse da Administração e a necessidade do serviço.

XIV - preso ou afastado em virtude de decisão judicial.
§ 5º Não faz jus à indenização de que trata o caput deste

artigo o militar estadual que não tenha concluído o curso de formação
profissional para ingresso na carreira.§ 3º A compensação de eventual saldo negativo no banco de

horas não poderá exceder a 24 (vinte e quatro) horas consecutivas por
período de compensação e não será considerada acréscimo de jornada.

§ 6º Nas hipóteses, legalmente admitidas, em que o militar estadual
obtém o direito de ausentar-se de parte da sua jornada diária de
trabalho, o pagamento da indenização de que trata o caput deste artigo
será proporcional a jornada efetivamente trabalhada.” (NR)

§ 4º No caso de compensação de eventual saldo negativo no
banco de horas em período acima de 12 (doze) horas consecutivas,
será observado o intervalo de 6 (seis) horas de repouso entre a
compensação e a jornada normal de trabalho individual do militar
estadual, não sendo o referido intervalo computado para efeito de
cumprimento de carga horária.

Art. 13. Ficam convalidados os pagamentos a título de
reflexos da Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo, em
décimo terceiro vencimento e terço constitucional de férias, realizados
até a publicação desta Lei.

§ 5º O militar estadual designado para cumprir jornada de
trabalho na forma de expediente administrativo, poderá, a critério do
Comandante da unidade militar, realizar a compensação de eventual
saldo negativo sob a forma de escala de serviço.

Art. 14. O art. 8º da Lei Complementar nº 614, de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º Fica instituído o regime de compensação de horas,
denominado banco de horas, no âmbito das instituições militares
estaduais, que consiste no registro do quantitativo de horas,
excedentes ou insuficientes, em relação ao quantitativo estabelecido
para a jornada de trabalho individual do militar estadual.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O art. 3º da Lei Complementar nº 614, de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo único. O regulamento irá dispor sobre as formas de

cumprimento da jornada de trabalho e sobre o regime de compensação
de horas instituído por esta Lei Complementar.” (NR)

“Art. 3º ..............................................................................
. .........................................................................................

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no § 11 do art. 37 da
Constituição da República às vantagens previstas nos incisos I, II, III,
VII, VIII, IX, X, XIII e XIV do caput deste artigo.” (NR)

Art. 15. Estão compreendidos no regime de subsídio instituído
pela Lei Complementar nº 614, de 2013, os acréscimos de remuneração
decorrentes das situações previstas nos incisos IX, XV, XVI e XXIII do art. 7º
da Constituição da República, inerentes às atividades dos militares
estaduais, até os limites estabelecidos nesta Lei.

Art. 12. O art. 6º da Lei Complementar nº 614, de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º .............................................................................. Art. 16. Durante a ocorrência de estado de calamidade
pública, situação de emergência ou extraordinária perturbação da
ordem, poderá o militar estadual ser convocado para prestar o atendi-
mento necessário, independentemente das formas de cumprimento da
jornada de trabalho previstas nesta Lei.

§ 1º A Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo visa
compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares
dos cargos de que trata esta Lei Complementar em razão da eventual
prestação de serviço em condições adversas de segurança, com risco à
vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de serviço, horários
irregulares, horário noturno e chamados a qualquer hora e dia.

Art. 17. O militar estadual fará jus à Indenização de Auxílio à
Saúde, no percentual de 17,6471% (dezessete inteiros e seis mil,
quatrocentos e setenta e um décimos de milésimo por cento) do valor
do subsídio do respectivo posto ou graduação, fixado na forma do
Anexo III da Lei Complementar nº 614, de 2013, nas seguintes
hipóteses de afastamento das atividades profissionais:

§ 2º A Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo
constitui-se em verba de natureza indenizatória e não se incorpora ao
subsídio, aos proventos nem à pensão por morte, sendo isenta da
incidência de contribuição previdenciária.

§ 3º O valor da Indenização por Regime Especial de Serviço
Ativo não constitui base de cálculo de qualquer vantagem.

I - quando portador de tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, es-
tados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida;

§ 4º Para fins do disposto no caput deste artigo, não se
considera como de efetivo serviço o período em que o militar se
encontrar afastado a qualquer título, notadamente nas seguintes
situações:

I - licenciado, no casos previstos no art. 62 da Lei nº 6.745,
de 1985;

II - quando portador de moléstia física ou ferimento que tenha
relação direta de causa e efeito com a atividade profissional; e

II - afastado, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.745, de 1985; III - quando em usufruto de licença-maternidade.
III - ausente, nos termos do art. 65 da Lei nº 6.218, de 10 de

fevereiro de 1983;
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, as situações

previstas nos incisos I e II deste artigo deverão ser comprovadas por
meio de parecer médico elaborado pela Junta Médica das instituições
militares estaduais.

IV - afastado, em decorrência das situações previstas na Lei
Complementar nº 447, de 7 de julho de 2009;

V - afastado, em decorrência das situações previstas no art.
66 da Lei nº 6.218, de 1983;

Art. 18. O percentual da Indenização prevista no caput do art.
6º da Lei Complementar nº 614, de 2013, bem como no caput do art.
17 desta Lei passa a ser de 19,25% (dezenove inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016.

VI - licenciado, nos casos previstos nos arts. 68 e 124 da Lei
nº 6.218, de 1983;
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Art. 19. Compete ao órgão setorial do Sistema Administrativo
de Gestão de Pessoas das instituições militares estaduais promover,
em conjunto com a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
da Secretaria de Estado da Administração (SEA), a implementação de
sistema informatizado para fins de aplicação do disposto nesta Lei.

§ 4º A falta do policial civil ao plantão, justificada ou não,
implicará na não fruição das horas de descanso subsequentes.

§ 5º Fica vedado à chefia imediata do policial civil autorizar a
dobra da escala, exceto para atender a situações excepcionais que
exijam dedicação contínua ao trabalho.

Art. 20. A aplicação das disposições desta Lei está
submetida ao controle da SEA e da Secretaria de Estado da Fazenda
(SEF), órgãos centrais do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas
e do Sistema Administrativo de Controle Interno, respectivamente.

Seção II
Do Expediente Administrativo

Art. 4º O horário de expediente administrativo nas unidades
da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, bem como o cumprimento
da jornada de trabalho na forma prevista no inciso II do art. 2º desta
Lei, serão regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 21. Ato do Chefe do Poder Executivo baixará instruções
complementares necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2015.

Seção III
Do Regime de Sobreaviso

Art. 23. Ficam revogados: Art. 5º Fica instituído o regime de sobreaviso, que consiste na
permanência do policial civil fora de seu ambiente de trabalho em
estado de expectativa constante, aguardando convocação para o
trabalho.

I - o art. 7º da Lei Complementar nº 614, de 20 de dezembro
de 2013; e

II - o art. 9º da Lei Complementar nº 614, de 20 de dezembro
de 2013. § 1º A hora de trabalho em regime de sobreaviso é contada à

razão de 1/4 (um quarto) da hora normal de trabalho.SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de novembro de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL § 2º O policial civil designado para cumprir jornada de

trabalho em regime de sobreaviso deverá atender prontamente ao
chamado e não poderá praticar atividades que o impeçam de prestar o
atendimento ou que possam retardar o seu comparecimento quando
convocado.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 203/2015

Dispõe sobre as formas de cumprimento da
jornada de trabalho e o banco de horas no
âmbito da Polícia Civil do Estado de Santa
Catarina e estabelece outras providências.

§ 3º Na hipótese de convocação do policial civil durante o
cumprimento de jornada de trabalho em regime de sobreaviso, o
período de convocação será registrado no banco de horas na forma do
disposto no art. 8º desta Lei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, § 4º As horas de trabalho relativas ao acompanhamento de
interceptação telefônica serão contadas na forma do § 1º deste artigo.DECRETA:

CAPÍTULO I Seção IV
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Da Jornada de Trabalho Individual

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as formas de cumprimento da
jornada de trabalho e o banco de horas no âmbito da Polícia Civil do
Estado de Santa Catarina, observados os seguintes princípios:

Art. 6º Compete ao Delegado de Polícia titular da unidade
policial, com a anuência do Delegado Regional ou do respectivo Diretor,
definir a forma de cumprimento da jornada de trabalho individual do
policial civil, de acordo com o disposto no art. 2º desta Lei.I - disponibilidade para atendimento em caráter permanente;

II - compatibilidade entre a carga horária e o tipo de atividade
executada; e

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, poderá ser
autorizada pela chefia imediata a conversão das horas de trabalho
previstas para o expediente administrativo em horas de trabalho em
regime de sobreaviso, observado o disposto no § 1º do art. 5º desta
Lei, desde que presente o interesse da Administração ou a neces-
sidade do serviço.

III - direito ao repouso necessário para o restabelecimento
das condições físicas e psíquicas do policial civil.

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 2º A jornada de trabalho do policial civil será cumprida
sob a forma de:

§ 2º A conversão de que trata o § 1º deste artigo fica
limitada, mensalmente, a 100 (cem) horas normais de trabalho,
equivalentes a 400 (quatrocentas) horas de sobreaviso.I - escalas de plantão;

II - expediente administrativo; e § 3º Fica vedada a conversão das horas de trabalho previstas
na forma do inciso I do art. 2º desta Lei em horas de trabalho em
regime de sobreaviso.

III - regime de sobreaviso.
Seção I

Das Escalas de Plantão § 4º Deverá ser encaminhado à Delegacia-Geral da Polícia
Civil relatório mensal discriminado da jornada de trabalho individual a
ser cumprida pelos policiais civis de cada unidade na forma
estabelecida neste artigo.

Art. 3º Ficam instituídas as seguintes escalas de plantão:
I - 12 (doze) horas de serviço por 12 (doze) horas de

descanso, combinada com 12 (doze) horas de serviço por 60
(sessenta) horas de descanso; § 5º Durante os cursos de formação profissional, de

especialização e/ou profissionalizantes internos, a jornada de trabalho
dos policiais civis será definida pelo Delegado-Geral da Polícia Civil.

II - 12 (doze) horas de serviço por 24 (vinte e quatro) horas de
descanso, combinada com 12 (doze) horas de serviço por 48 (quarenta
e oito) horas de descanso; § 6º Observado o interesse da Administração e a neces-

sidade do serviço, o cumprimento da jornada de trabalho do policial civil
poderá, eventualmente, ser realizado em localidade diversa da sua
lotação.

III - 12 (doze) horas de serviço por 36 (trinta e seis) horas de
descanso;

IV - 12 (doze) horas de serviço por 60 (sessenta) horas de
descanso, sendo aos finais de semana e feriados 24 (vinte e quatro)
horas de serviço por 60 (sessenta) horas de descanso;

§ 7º A jornada de trabalho individual do policial civil deve ser
definida de modo a assegurar a distribuição adequada da força de
trabalho, a fim de garantir o pleno funcionamento de todas as unidades
da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina.

V - 14 (quatorze) horas de serviço por 58 (cinquenta e oito)
horas de descanso, sendo aos finais de semana e feriados 24 (vinte e
quatro) horas de serviço por 58 (cinquenta e oito) horas de descanso; e CAPÍTULO III

VI - 24 (vinte e quatro) horas de serviço por 72 (setenta e
duas) horas de descanso.

DO BANCO DE HORAS
Art. 7º O banco de horas, sistema de natureza

compensatória instituído pela Lei Complementar nº 609, de 20 de
dezembro de 2013, consiste no registro do quantitativo de horas,
excedentes ou insuficientes, em relação ao quantitativo
estabelecido para a jornada de trabalho individual do policial civil,
na forma do disposto nesta Lei.

§ 1º O policial civil somente poderá ser utilizado em escala de
plantão diversa daquela que está cumprindo após a sua folga regulamentar.

§ 2º A utilização do policial civil em quaisquer das escalas de
plantão previstas neste artigo deverá proporcionar ao menos 1 (um) fim
de semana de folga por mês.

§ 3º O Delegado-Geral da Polícia Civil, mediante autorização
do titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), poderá
instituir outras escalas de plantão para evento específico e por tempo
determinado.

§ 1º Consideram-se horas excedentes as horas efetivamente
trabalhadas pelo policial civil que superem:

I - o quantitativo de horas estabelecido para as escalas de
plantão previstas no art. 3º desta Lei; e
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II - o quantitativo de horas estabelecido para o expediente
administrativo, nos termos do regulamento, observado o disposto no §
1º do art. 6º desta Lei.

de 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho normal, a fim
de compensar o saldo de horas acumulado, observado o disposto no
inciso I deste artigo.

§ 2º Consideram-se horas insuficientes o quantitativo de
horas não cumpridas pelo policial civil em relação ao quantitativo
previsto para a sua jornada de trabalho individual, nas hipóteses do art.
10 desta Lei.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o policial civil
deverá comunicar o seu afastamento parcial à chefia imediata com
antecedência mínima de 3 (três) dias.

§ 3º Eventual saldo positivo de horas será compensado com
o período não trabalhado em decorrência de ponto facultativo ou
recesso de fim de ano, desde que haja previsão para compensação em
ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 3º O registro no banco de horas será realizado em frações
de 15 (quinze) minutos, desprezados os períodos que não alcançarem
esse espaço de tempo.

§ 4º As horas registradas no banco de horas, excedentes ou
insuficientes, serão compensadas na proporção de 1 (um) para 1 (um).

§ 4º Fica vedada a compensação de faltas, atrasos ou saídas
antecipadas com eventual saldo positivo existente no banco de horas
do policial civil.§ 5º Na apuração mensal do saldo de horas serão

compensadas entre si as horas excedentes e as insuficientes. Seção III
§ 6º Para fins de compensação, a apuração do saldo de

horas, positivo ou negativo, será realizada no último dia do mês.
Do Registro de Horas Insuficientes

Art. 10. Serão registradas no banco de horas as horas
insuficientes nas seguintes hipóteses, observado o disposto no § 1º do
art. 6º desta Lei:

§ 7º A compensação de eventual saldo de horas, positivo ou
negativo, observará a ordem cronológica.

§ 8º Havendo saldo remanescente, positivo ou negativo, no
mês seguinte ao da apuração, o prazo previsto para a compensação
não será renovado.

I - desconto antecipado de horas da jornada de trabalho para
aplicação de pessoal em evento futuro e certo, devidamente autorizado
pelo Delegado-Geral da Polícia Civil; e

§ 9º Não se aplica o disposto neste Capítulo ao ocupante de
cargo em comissão ou função gratificada, que tem regime de dedicação
integral, podendo ser convocado sempre que presente o interesse da
Administração ou a necessidade do serviço.

II - redução de jornada de trabalho em expediente
administrativo, na forma do regulamento.

Seção IV
Da Compensação de Saldo Negativo de Horas

Seção I Art. 11. O saldo negativo decorrente do registro de horas
insuficientes deverá ser compensado em horas trabalhadas até o
término do terceiro mês subsequente ao da apuração do saldo, sob
pena da perda proporcional da remuneração, nos termos da legislação
em vigor.

Do Registro de Horas Excedentes
Art. 8º Serão registradas no banco de horas as horas

excedentes:
I - previamente autorizadas pela chefia imediata, anotadas no

ponto do policial civil e homologadas pela respectiva direção; § 1º No caso de afastamento decorrente de licença, curso ou
outra situação impeditiva, o prazo disposto no caput deste artigo para
compensação fica suspenso, recomeçando a contar da data do término
do impedimento.

II - decorrentes do atendimento a situações em que as
circunstâncias exijam a prorrogação da jornada de trabalho; e

III - decorrentes da convocação do policial civil durante o
cumprimento de jornada de trabalho em regime de sobreaviso, a partir
da décima segunda hora mensal de convocação, hipótese em que será
registrada no banco de horas a proporção de 3/4 (três quartos) do
período de efetivo atendimento à ocorrência.

§ 2º A compensação de que trata o caput deste artigo poderá
ser realizada em localidade diversa da lotação do policial civil, de
acordo com o interesse da Administração e a necessidade do serviço.

§ 3º A compensação de eventual saldo negativo no banco de
horas não poderá exceder a 24 (vinte e quatro) horas consecutivas por
período de compensação e não será considerada acréscimo de jornada.

§ 1º Nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo,
deverá ser justificada a necessidade do atendimento mediante relatório
circunstanciado devidamente homologado pela respectiva direção. § 4º No caso de compensação de eventual saldo negativo no

banco de horas em período acima de 12 (doze) horas consecutivas,
será observado o intervalo de 6 (seis) horas de repouso entre a
compensação e a jornada normal de trabalho individual do policial civil,
não sendo o referido intervalo computado para efeito de cumprimento
de carga horária.

§ 2º Fica vedado o registro, como hora excedente, do período
utilizado nas seguintes situações:

I - participação em cursos de formação profissional para
ingresso na carreira;

II - nas hipóteses previstas nos arts. 9º e 24 da Lei
Complementar nº 453, de 5 de agosto de 2009; CAPÍTULO IV

III - exercício da atividade de docência, com percepção de
indenização por aula ministrada;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O art. 3º da Lei Complementar nº 609, de 2013,

passa a vigorar com a seguinte redação:IV - em deslocamento durante o turno de serviço, com direito
à percepção de diária de viagem; “Art. 3º ..............................................................................

V - folga durante operações especiais realizadas em
localidade diversa da lotação do policial civil;

. .........................................................................................
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no § 11 do art. 37 da
Constituição da República às vantagens previstas nos incisos I, II, III,
IV, VIII, X, XI, XII, XIV e XV do caput deste artigo.” (NR)

VI - à disposição, no âmbito estadual, dos órgãos e entidades
do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas, bem como de quaisquer dos Poderes da
União, dos demais Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ressalvados os casos em que houver interesse da segurança pública; e

Art. 13. O art. 3º da Lei Complementar nº 611, de 20 de
dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ..............................................................................
VII - nas hipóteses do art. 21 desta Lei. . .........................................................................................

Seção II Parágrafo único. Aplica-se o disposto no § 11 do art. 37 da
Constituição da República às vantagens previstas nos incisos I, II, III,
IV, VIII, IX, X, XI, XIII e XIV do caput deste artigo.” (NR)

Da Compensação de Saldo Positivo de Horas
Art. 9º O saldo positivo decorrente do registro de horas

excedentes será compensado em folga, que deverá ser concedida até o
término do terceiro mês subsequente ao da apuração do saldo, de
acordo com o cronograma estabelecido pela chefia imediata,
ressalvadas as seguintes situações:

Art. 14. O art. 6º da Lei Complementar nº 609, de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º Fica atribuída aos servidores referidos no art. 1º
desta Lei Complementar, que se encontrarem em efetivo exercício,
Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial Civil, no
percentual de 17,6471% (dezessete inteiros e seis mil, quatrocentos e
setenta e um décimos de milésimo por cento) do valor do subsídio da
respectiva entrância, fixado na forma do Anexo III desta Lei
Complementar, a contar de 1º de agosto de 2014.

I - ocorrência das hipóteses previstas no art. 21 desta Lei ou
outra situação extraordinária decretada por ato do Chefe do Poder
Executivo, caso em que poderá ser suspensa a fruição da folga
enquanto perdurar a situação excepcional; e

II - afastamentos decorrentes de licenças, cursos e outras
situações impeditivas, caso em que o prazo para a concessão da folga
recomeçará a contar da data do término do impedimento.

§ 1º A Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial
Civil visa compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os
titulares dos cargos de que trata esta Lei Complementar em razão da
eventual prestação de serviço em condições adversas de segurança,

§ 1º Findo o prazo previsto no caput deste artigo e não
concedida a folga, o policial civil fica dispensado do serviço, até o limite
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com risco à vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de
plantão, horários irregulares, horário noturno e chamados a qualquer
hora e dia.

§ 4º Para fins do disposto no caput deste artigo, não se
considera como de efetivo exercício o período em que o servidor se
encontrar afastado a qualquer título, notadamente nas seguintes
situações:§ 2º A Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial

Civil constitui-se em verba de natureza indenizatória e não se incorpora
ao subsídio, aos proventos de aposentadoria de qualquer modalidade
nem à pensão por morte, sendo isenta da incidência de contribuição
previdenciária.

I - licenciado, nos casos previstos no art. 102 da Lei nº
6.843, de 1986;

II - ausente, nos termos do art. 98 da Lei nº 6.843, de 1986;
III - licenciado, no caso previsto no inciso VI do art. 62 da Lei

nº 6.745, de 1985;§ 3º O valor da Indenização por Regime Especial de Trabalho
Policial Civil não constitui base de cálculo de qualquer vantagem. IV - afastado, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.745, de

1985;§ 4º Para fins do disposto no caput deste artigo, não se
considera como de efetivo exercício o período em que o servidor se
encontrar afastado a qualquer título, notadamente nas seguintes
situações:

V - convocado, nos casos previstos no inciso III do art. 39 da
Lei nº 6.843, de 1986, incluindo as folgas decorrentes da convocação;

VI - afastado, em decorrência das situações previstas na Lei
Complementar nº 447, de 2009;I - licenciado, nos casos previstos no art. 102 da Lei nº

6.843, de 1986; VII - afastado, na hipótese do § 1º do art. 69 da Lei
Complementar nº 453, de 5 de agosto de 2009;II - ausente, nos termos do art. 98 da Lei nº 6.843, de 1986;

III - licenciado, no caso previsto no inciso VI do art. 62 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985;

VIII - afastado, na forma do disposto no art. 1º da Lei
Complementar nº 470, de 9 de dezembro de 2009;

IV - afastado, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.745, de
1985;

IX - afastado para o exercício de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, ainda que opte pela remuneração do cargo
efetivo;V - convocado, nos casos previstos no inciso III do art. 39 da

Lei nº 6.843, de 1986, incluindo as folgas decorrentes da convocação; X - afastado para o exercício de mandato classista, observada
a proporcionalidade do afastamento;VI - afastado, em decorrência das situações previstas na Lei

Complementar nº 447, de 7 de julho de 2009; XI - à disposição, no âmbito estadual, dos órgãos e entidades
do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas, bem como de qualquer dos Poderes da
União, dos demais Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ressalvados os casos em que houver interesse da segurança pública;

VII - afastado, na hipótese do § 1º do art. 69 da Lei
Complementar nº 453, de 2009;

VIII - afastado, na forma do disposto no art. 1º da Lei
Complementar nº 470, de 9 de dezembro de 2009;

IX - afastado para o exercício de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, ainda que opte pela remuneração do cargo
efetivo;

XII - ausente do serviço, nos termos do inciso I do art. 89 da
Lei nº 6.843, de 1986, independentemente de qualquer ressalva;

XIII - afastado, nos termos do § 2º do art. 224 da Lei nº
6.843, de 1986;X - afastado para o exercício de mandato classista, observada

a proporcionalidade do afastamento; XIV - preso preventivamente ou em flagrante delito; e
XI - à disposição, no âmbito estadual, dos órgãos e entidades

do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas, bem como de quaisquer dos Poderes da
União, dos demais Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ressalvados os casos em que houver interesse da segurança pública;

XV - preso ou afastado em virtude de decisão judicial.
§ 5º Não faz jus à indenização de que trata o caput deste

artigo o policial civil que não tenha concluído o curso de formação
profissional para ingresso na carreira.
§ 6º Nas hipóteses, legalmente admitidas, em que o policial civil obtém
o direito de ausentar-se de parte da sua jornada diária de trabalho, o
pagamento da indenização de que trata o caput deste artigo será
proporcional a jornada efetivamente trabalhada.” (NR)

XII - ausente do serviço, nos termos do inciso I do art. 89 da
Lei nº 6.843, de 1986, independentemente de qualquer ressalva;

XIII - afastado, nos termos do § 2º do art. 224 da Lei nº
6.843, de 1986; Art. 16. Ficam convalidados os pagamentos a título de

reflexos da Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial Civil,
em décimo terceiro vencimento e terço constitucional de férias,
realizados até a publicação desta Lei.

XIV - preso preventivamente ou em flagrante delito; e
XV - preso ou afastado em virtude de decisão judicial.
§ 5º Não faz jus à indenização de que trata o caput deste

artigo o policial civil que não tenha concluído o curso de formação
profissional para ingresso na carreira.

Art. 17. O art. 8º da Lei Complementar nº 609, de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 6º Nas hipóteses, legalmente admitidas, em que o policial civil obtém
o direito de ausentar-se de parte da sua jornada diária de trabalho, o
pagamento da indenização de que trata o caput deste artigo será
proporcional a jornada efetivamente trabalhada.” (NR)

“Art. 8º Fica instituído o regime de compensação de horas,
denominado banco de horas, no âmbito da Polícia Civil, que consiste no
registro do quantitativo de horas, excedentes ou insuficientes, em
relação ao quantitativo estabelecido para a jornada de trabalho
individual do policial civil.Art. 15. O art. 6º da Lei Complementar nº 611, de 2013,

passa a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo único. O regulamento irá dispor sobre as formas de
cumprimento da jornada de trabalho e sobre o regime de compensação
de horas instituído por esta Lei Complementar.” (NR)

“Art. 6º Fica atribuída aos servidores referidos no art. 1º
desta Lei Complementar, que se encontrarem em efetivo exercício,
Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial Civil, no
percentual de 17,6471% (dezessete inteiros e seis mil, quatrocentos e
setenta e um décimos de milésimo por cento) do valor do subsídio da
respectiva classe, fixado na forma do Anexo III desta Lei Complementar,
a contar de 1º de agosto de 2014.

Art. 18. O art. 193 da Lei nº 6.843, de 28 de julho de 1986,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 193. Sem prejuízo das vantagens que lhe competirem, o policial
civil obrigado a permanecer fora da sede, em objeto de serviço, por
mais de 30 (trinta) dias, perceberá ajuda de custo correspondente à
metade do valor estabelecido no inciso I do art. 192 desta Lei.” (NR)§ 1º A Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial

Civil visa compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os
titulares dos cargos de que trata esta Lei Complementar em razão da
eventual prestação de serviço em condições adversas de segurança,
com risco à vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de
plantão, horários irregulares, horário noturno e chamados a qualquer
hora e dia.

Art. 19. O art. 198 da Lei nº 6.843, de 1986, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 198. Concluído o curso de formação, o policial civil terá direito a
ajuda de custo correspondente à metade do valor estabelecido no
inciso I do art. 192 desta Lei, por ocasião da primeira lotação após
concluir o curso de formação na Academia da Polícia Civil, na forma do
art. 36 da Lei Complementar nº 453, de 5 de agosto de 2009, desde
que esta ocorra em sede diversa da localidade de sua residência de
origem.” (NR)

§ 2º A Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial
Civil constitui-se em verba de natureza indenizatória e não se incorpora
ao subsídio, aos proventos de aposentadoria de qualquer modalidade
nem à pensão por morte, sendo isenta da incidência de contribuição
previdenciária.

Art. 20. Estão compreendidos no regime de subsídio
instituído pelas Leis Complementares nº 609, de 2013, e nº 611, de
2013, os acréscimos de remuneração decorrentes das situações
previstas nos incisos IX, XV, XVI e XXIII do art. 7º da Constituição da

§ 3º O valor da Indenização por Regime Especial de Trabalho
Policial Civil não constitui base de cálculo de qualquer vantagem.
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República, inerentes às atividades dos cargos que integram o Quadro
de Pessoal da Polícia Civil, até os limites estabelecidos nesta Lei.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 213/2015
Declara de utilidade pública a Rede
Feminina de Combate ao Câncer de São
Ludgero.

Art. 21. Durante a ocorrência de estado de calamidade
pública, situação de emergência ou extraordinária perturbação da
ordem, poderá o policial civil ser convocado para prestar o atendimento
necessário, independentemente das formas de cumprimento da jornada
de trabalho previstas nesta Lei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de

Combate ao Câncer de São Ludgero, com sede no Município de São
Ludgero.

Art. 22. O policial civil fará jus à Indenização de Auxílio à
Saúde, no percentual de 17,6471% (dezessete inteiros e seis mil,
quatrocentos e setenta e um décimos de milésimo por cento) do valor
do respectivo subsídio, fixado na forma do Anexo III da Lei
Complementar nº 609, de 2013 e do Anexo III da Lei Complementar nº
611, de 2013, nas seguintes hipóteses de afastamento das atividades
profissionais:

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

I - quando portador de tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, es-
tados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida;

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
II - quando portador de moléstia física ou ferimento que tenha

relação direta de causa e efeito com a atividade profissional; e
IV - balancete contábil.III - quando em usufruto de licença-maternidade.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, as situações

previstas nos incisos I e II deste artigo deverão ser comprovadas por meio
de parecer médico elaborado pela Perícia Médica Oficial do Estado.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 19 de novembro de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL

Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaArt. 23. O percentual da Indenização prevista no caput do art.
6º da Lei Complementar nº 609, de 2013, no caput do art. 6º da Lei
Complementar nº 611, de 2013, bem como no caput do art. 22 desta
Lei, passa a ser de 19,25% (dezenove inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016.

*** X X X ***
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 260/2015

Dispõe sobre a transformação das
Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Regional em Agências de Desenvolvimento
Regional, extingue cargos e estabelece
outras providências.

Art. 24. Compete ao órgão setorial do Sistema Administrativo
de Gestão de Pessoas da Polícia Civil promover, em conjunto com a
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de
Estado da Administração (SEA), a implementação de sistema
informatizado para fins de aplicação do disposto nesta Lei. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA:Art. 25. A aplicação das disposições desta Lei está
submetida ao controle da SEA e da Secretaria de Estado da Fazenda
(SEF), órgãos centrais do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas
e do Sistema Administrativo de Controle Interno, respectivamente.

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL
Art. 26. Ato do Chefe do Poder Executivo baixará instruções

complementares necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei.
Art. 1º Ficam as Secretarias de Estado de Desenvolvimento

Regional transformadas em Agências de Desenvolvimento Regional,
órgãos vinculados ao Gabinete do Governador do Estado.Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2015. Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, Agência de
Desenvolvimento Regional é o órgão descentralizado da Administração
Direta responsável por induzir e motivar o engajamento, a integração e
a participação da sociedade organizada para, de forma planejada,
implementar e executar políticas públicas e viabilizar instrumentos de
desenvolvimento econômico sustentável para a geração de novas
oportunidades de trabalho e renda, promovendo a equidade entre
pessoas e entre regiões.

Art. 28. Ficam revogados:
I - o art. 7º da Lei Complementar nº 609, de 20 de dezembro

de 2013; e
II - o art. 7º da Lei Complementar nº 611, de 20 de dezembro

de 2013.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de novembro de 2015.

Deputado MAURO DE NADAL
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

CAPÍTULO II*** X X X ***
DA LOCALIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E

DOS MUNICÍPIOS DE SUA ABRANGÊNCIA
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI
Nº 0213.1/2015

O Projeto de Lei nº 0213.1/2015 passa a ter a seguinte
redação:

Art. 3º As Agências de Desenvolvimento Regional terão
sede e abrangência definidas de acordo com o disposto no Anexo I
desta Lei."PROJETO DE LEI Nº 0213.1/2015

Declara de utilidade pública a Rede
Feminina de Combate ao Câncer de São
Ludgero.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS AGÊNCIAS DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de

Combate ao Câncer de São Ludgero, com sede no Município de São
Ludgero.

Art. 4º Às Agências de Desenvolvimento Regional compete:
I - representar o Poder Executivo nas suas respectivas

regiões;Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, sob a

coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento (SPG);Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

III - articular suas ações, promovendo a integração dos
diversos setores da Administração Pública Estadual;

IV - promover a compatibilização do planejamento e das
necessidades regionais com as metas do Estado;I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;

V - executar os programas, projetos e ações governamentais
para a consecução de obras e serviços públicos na região de
abrangência ou coordenar a sua execução;III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e
VI - realizar reuniões periódicas com o Conselho de

Desenvolvimento Regional para discutir, propor e planejar assuntos de
interesse da região de abrangência;

IV - balancete contábil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Sala das Sessões,
VII - apoiar os Municípios na execução de programas, projetos

e ações, com vistas ao desenvolvimento sustentável regional e
municipal;

Deputado Dirceu Dresch
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 18/11/2015
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VIII - apoiar a sociedade civil organizada por meio de
convênios, acordos ou instrumentos congêneres;

§ 1º As reuniões ordinárias dos Colegiados Regionais de
Governo serão realizadas mensalmente, podendo se reunir
extraordinariamente, mediante convocação do Presidente.IX - coordenar a elaboração e implementação do Plano

Estratégico de Desenvolvimento Regional, integrando esforços e
recursos do Estado, dos Municípios, da sociedade civil organizada e da
iniciativa privada;

§ 2º O Secretário Executivo poderá convocar representantes
dos órgãos e das entidades que não possuam escritório ou repre-
sentação local na sede da Agência de Desenvolvimento Regional para
discussão de matérias das suas respectivas atribuições.X - promover estudos para a instituição de consórcios, bem

como de regras de funcionamento desses em âmbito regional; § 3º O Secretário Executivo encaminhará as atas do
Colegiado Regional de Governo à Secretaria de Estado da Casa Civil
(SCC) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da reunião.

XI - participar da elaboração de programas de pesquisa na
área educacional da rede pública do Estado e acompanhar a sua
execução, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação
(SED);

Art. 7º Aos Colegiados Regionais de Governo compete:
I - apoiar as Agências de Desenvolvimento Regional na

elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional, do Plano Plurianual
e do Orçamento Anual;

XII - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanha-
mento e controle de alunos, escolas e profissionais do magistério, de
construção e reforma de prédios escolares e de aplicação de recursos
financeiros destinados à educação, de forma articulada com a SED; e

II - discutir os planos e programas relativos ao desenvol-
vimento regional;

XIII - realizar estudos e levantamentos socioeconômicos com
o objetivo de mapear as áreas demandantes de habitação popular, de
forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) e a Companhia de
Habitação do Estado de Santa Catarina (COHAB).

III - discutir a atuação dos órgãos integrantes do Colegiado na
respectiva região de abrangência; e

IV - apoiar o funcionamento dos consórcios na respectiva
região de abrangência.

CAPÍTULO V
Parágrafo único. As Agências de Desenvolvimento Regional

devem orientar os agentes produtivos e os Municípios quanto às
opções de financiamento e incentivos financeiros disponíveis nos
bancos e nas agências oficiais, especialmente no Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), na Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina S.A. (BADESC), nos fundos estaduais e
federais, nos Programas de Desenvolvimento da Empresa Catarinense
(PRODEC) e PRÓ-EMPREGO e em outros que venham a ser instituídos,
assim como nos programas mantidos pela União.

DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Art. 8º Integra a estrutura de cada Agência de

Desenvolvimento Regional um Conselho de Desenvolvimento Regional,
com a seguinte composição:

I - membros natos:
a) o Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento

Regional, que o presidirá;
b) os Prefeitos dos Municípios da região de abrangência; e
c) os Presidentes das Câmaras Municipais da região de

abrangência; eArt. 5º As Agências de Desenvolvimento Regional são
dirigidas por Secretários Executivos. II - 2 (dois) representantes, por Município da região de

abrangência, membros da sociedade civil organizada, ficando
assegurada a representatividade dos segmentos culturais, políticos,
ambientais, econômicos e sociais mais expressivos da região de
abrangência, definidos em assembleia e aprovados por ato do Chefe do
Poder Executivo.

§ 1º As Agências de Desenvolvimento Regional, atendendo
aos objetivos de descentralização e desconcentração da Administração
Pública Estadual, terão estruturas diferenciadas de cargos, conforme
previsto nos Anexos II-A, II-B, II-C e III desta Lei.

§ 2º As gerências de atividades finalísticas das Agências de
Desenvolvimento Regional possuem subordinação administrativa ao
respectivo titular e subordinação técnica às Secretarias de Estado, de
acordo com a competência para a matéria, devendo, ainda, observar as
convocações dos órgãos setoriais.

§ 1º Os membros natos, por motivos devidamente
justificados, poderão indicar representantes em caso de impossibi-
lidade de comparecimento às reuniões do Conselho de
Desenvolvimento Regional.

§ 3º Os convênios, os termos de fomento ou de colaboração
ou outros instrumentos congêneres que envolvam repasse de recursos
estaduais a Municípios e entidades de natureza privada sem finalidade
econômica, a qualquer título, para a execução descentralizada de
programas, projetos e ações governamentais, serão firmados
preferencialmente pelos Secretários Executivos das Agências de
Desenvolvimento Regional, observadas as exigências das legislações
específicas.

§ 2º A entidade ou o segmento social escolhido para
fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Regional será
substituído caso seu representante tenha 2 (duas) faltas
injustificadas consecutivas ou 3 (três) faltas injustificadas
alternadas, no intervalo de 1 (um) ano.

§ 3º A substituição dos representantes de que trata o
inciso II do caput deste artigo deverá ser informada pelo Secretário
Executivo à SPG no prazo de 15 (quinze) dias após a definição em
assembleia.CAPÍTULO IV

DO COLEGIADO REGIONAL DE GOVERNO § 4º Os Conselhos de Desenvolvimento Regional reunir-se-ão
ordinariamente em assembleia, em periodicidade a ser fixada em ato
do Chefe do Poder Executivo, e extraordinariamente, quando
convocados, obedecendo ao rodízio de Municípios para a sua
realização.

Art. 6º Integra a estrutura de cada Agência de
Desenvolvimento Regional um Colegiado Regional de Governo, com a
seguinte composição:

I - Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento
Regional, que o presidirá; § 5º O Secretário Executivo encaminhará as atas do Conselho

de Desenvolvimento Regional à SCC no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da data da reunião.

II - gerentes regionais com competência para a execução de
atividades finalísticas do Estado vinculados à Agência de
Desenvolvimento Regional; § 6º Ato do Chefe do Poder Executivo definirá a participação

de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e de seus
representantes, sem direito a voto, no Conselho de Desenvolvimento
Regional, bem como as substituições que houver.

III - chefe regional da Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN);

IV - chefe regional da Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A. (CELESC); Art. 9º Aos Conselhos de Desenvolvimento Regional compete:

V - chefe regional da Fundação do Meio Ambiente (FATMA); I - apoiar as Agências de Desenvolvimento Regional na
elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional, do Plano Plurianual
e do Orçamento Anual;

VI - chefe regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina S.A. (EPAGRI);

VII - chefe regional da Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC);

II - discutir e encaminhar os planos e programas relativos ao
desenvolvimento regional para as Secretarias de Estado responsáveis
por sua implementação;VIII - gerente regional da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF);

IX - Delegado Regional de Polícia; III - incentivar, orientar e apoiar programas de novos
empreendimentos na região;X - Comandante local da Polícia Militar do Estado de Santa

Catarina (PMSC); IV - definir as prioridades de intervenção das funções públicas
de interesse comum; eXI - Comandante local do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Santa Catarina (CBMSC); e V - debater a instituição e propor as regras de funcionamento
de consórcios em âmbito regional.XII - Coordenador Regional da Defesa Civil.
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CAPÍTULO VI Art. 21. O Anexo Único da Lei Complementar nº 382, de 7 de
maio de 2007, passa a vigorar conforme redação constante do Anexo
VI desta Lei.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10. As Agências de Desenvolvimento Regional terão o

prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Lei, para
encaminhar à SPG a proposta de estrutura organizacional, observadas
as respectivas peculiaridades regionais, nos termos dos Anexos II-A, II-
B, II-C e III desta Lei.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Ficam revogados:
I - o inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 381, de 7 de

maio de 2007;
Parágrafo único. Enquanto não aprovadas por ato do Chefe do

Poder Executivo as novas estruturas das Agências de Desenvolvimento
Regional, conforme disposto no caput deste artigo, permanecem em
vigor as atualmente definidas nos respectivos regimentos internos.

II - os §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei Complementar nº 381, de 7
de maio de 2007;

III - o art. 13 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

Art. 11. Fica transferido para a Secretaria de Estado da
Educação (SED) o cargo de Gerente de Educação da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, nível
DGS/FTG 2, e alterada sua nomenclatura para Coordenador Regional da
Grande Florianópolis.

IV - o art. 14 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

V - o art. 16 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

VI - o art. 17 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;Art. 12. Fica transferido para o Departamento Estadual de

Infraestrutura (DEINFRA) o cargo de Gerente de Infraestrutura da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande
Florianópolis, nível DGS/FTG 2, e alterada sua nomenclatura para
Coordenador Regional da Grande Florianópolis.

VII - o § 3º do art. 31 da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007;

VIII - o inciso XVI do art. 36 da Lei Complementar nº 381, de
7 de maio de 2007;

Art. 13. Fica extinta a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis e seus respectivos
cargos, observado o disposto nos arts. 11 e 12 e no inciso XXII do art.
23 desta Lei.

IX - o art. 76 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

X - o art. 77 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

Parágrafo único. Ato do Chefe do Poder Executivo disciplinará sobre: XI - o art. 78 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;I - os convênios e as atribuições que serão absorvidas pelas

Secretarias de Estado setoriais e pela Superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis
(Suderf); e

XII - o art. 79 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

XIII - o art. 80 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;II - a redistribuição do quadro de pessoal efetivo.

Art. 14. Ficam extintos 35 (trinta e cinco) cargos de
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional.

XIV - o art. 81 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

§ 1º Ficam criados 35 (trinta e cinco) cargos de Secretário
Executivo de Agência de Desenvolvimento Regional.

XV - o art. 82 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

§ 2º O Secretário Executivo de Agência de Desenvolvimento
Regional perceberá subsídio no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

XVI - o art. 83 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

§ 3º Ficam extintos 35 (trinta e cinco) cargos de Diretor-Geral
nas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, nível DGS-1.

XVII - o art. 84 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

§ 4º Ficam extintos 52 (cinquenta e dois) cargos de Gerente
nas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, nível DGS-2.

XVIII - o art. 85 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de
2007;

§ 5º Ficam extintos 136 (cento e trinta e seis) funções
gratificadas de Integrador nas Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional.

XIX - os incisos XI, XII e XIII do art. 119 da Lei Complementar
nº 381, de 7 de maio de 2007;

XX - o § 1º do art. 132 da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007;Art. 15. As atribuições conferidas às Secretarias de Estado

de Desenvolvimento Regional por lei ou ato do Chefe do Poder
Executivo ficam transferidas às Agências de Desenvolvimento Regional.

XXI - o inciso XVI do art. 156 da Lei Complementar nº 381, de
7 de maio de 2007;

Art. 16. Ato do Chefe do Poder Executivo fixará o quadro de
lotação com o quantitativo máximo de servidores próprios, convocados
ou à disposição nas Agências de Desenvolvimento Regional.

XXII - o Anexo VIII-A da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007;

XXIII - o Anexo VIII-B da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007;Art. 17. Para o exercício do cargo de provimento em comissão

de Gerente de Infraestrutura das Agências de Desenvolvimento
Regional, naquelas em que houver, o ocupante do cargo deverá estar
inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) /
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

XXIV - o Anexo VIII-C da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007; e

XXV - o Anexo VIII-D da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007.

Art. 18. O art. 119 da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de novembro de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL

“Art. 119. ........................................................................... Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
. ......................................................................................... ANEXO I
V - ..................................................................................... LOCALIZAÇÃO DAS SEDES E ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DAS

AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. .........................................................................................
c) as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina

S.A. (CEASA/SC);
SEDE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

I - São Miguel
do Oeste

Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Descanso,
Guaraciaba e Paraíso. .........................................................................................

VIII - ................................................................................... II - Maravilha Saudades, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão,
Iraceminha, Modelo, Pinhalzinho, Romelândia, Saltinho,
Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa
Vista, Tigrinhos, Serra Alta e Sul Brasil

. .........................................................................................
h) a Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS); e
i) a Administradora da Zona de Processamento de Exportação

(IAZPE), enquanto não completado o processo de extinção, dissolução,
liquidação ou alienação da empresa;

III - São
Lourenço do
Oeste

Campo Erê, Coronel Martins, Galvão, Jupiá, Novo
Horizonte e São Bernardino

. ................................................................................ ” (NR)
Art. 19. O Anexo VII-F da Lei Complementar nº 381, de 2007,

passa a vigorar conforme redação constante do Anexo IV desta Lei.
IV - Chapecó Águas Frias, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Coronel

Freitas, Guatambu, Nova Erechim, Nova Itaberaba e
Planalto AlegreArt. 20. O Anexo XII da Lei Complementar nº 381, de 2007,

passa a vigorar conforme redação constante do Anexo V desta Lei.
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V - Xanxerê Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos
Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde,
Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão e
Xaxim

XXXII - Seara Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Itá, Lindóia do Sul, Paial e
Xavantina

XXXIII - Taió Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Salete e
Santa Terezinha

VI - Concórdia Alto Bela Vista, Ipira, Irani, Peritiba, Piratuba e
Presidente Castello Branco

XXXIV - Timbó Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Rio
dos Cedros e Rodeio

XXXV - Braço
do Norte

Armazém, Grão Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima,
São Ludgero e São Martinho

VII - Joaçaba Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval
d’Oeste, Ibicaré, Jaborá, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro,
Treze Tílias e Vargem Bonita ANEXO II

AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONALVIII - Campos
Novos

Abdon Batista, Brunópolis, Celso Ramos, Ibiam, Monte
Carlo, Vargem e Zortéa ANEXO II-A

AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
IX - Videira Arroio Trinta, Fraiburgo, Iomerê, Pinheiro Preto, Salto

Veloso e Tangará
Joinville

DENOMINAÇÃO DO CARGO Quantidade Código Nível
X - Caçador Calmon, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Rio das

Antas e Timbó Grande
Secretário Executivo 1 NC
Consultor Jurídico 1 DGS 1

XI - Curitibanos Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília e São
Cristóvão do Sul

Assessor de Comunicação 1 DGS 2
Assistente do Secretário 1 DGS 2

XII - Rio do Sul Agrolândia, Agronômica, Braço do Trombudo,
Laurentino, Rio do Oeste e Trombudo Central

Assistente Técnico 2 DGI 1
Gerente 10 DGS 2

XIII -
Ituporanga

Alfredo Wagner, Atalanta, Aurora, Chapadão do
Lageado, Imbuia, Leoberto Leal, Petrolândia e Vidal
Ramos

ANEXO II-B
AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Blumenau - Chapecó - Criciúma - Itajaí - Lages

XIV - Ibirama Apiúna, Dona Emma, José Boiteux, Lontras, Presidente
Getúlio, Presidente Nereu, Vitor Meirelles e Witmarsum

DENOMINAÇÃO DO CARGO Quantidade
por

Agência

Código Nível

XV - Blumenau Gaspar, Ilhota, Luiz Alves e Pomerode
Secretário Executivo 1 NCXVI - Brusque Botuverá, Canelinha, Guabiruba, Major Gercino, Nova

Trento,
São João Batista e Tijucas

Consultor Jurídico 1 DGS 1
Assessor de Comunicação 1 DGS 2
Assistente Técnico 2 DGI 1XVII - Itajaí BaIneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema,

Navegantes, Penha, BaIneário Piçarras e Porto Belo Gerente 9 DGS 2
ANEXO II-CXVIII - Laguna Garopaba, Imaruí, Imbituba, Paulo Lopes e Pescaria

Brava AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Araranguá - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos -
Canoinhas - Concórdia - Curitibanos - Dionísio Cerqueira - Ibirama -

Itapiranga - Ituporanga -

XIX - Tubarão Capivari de Baixo, Gravatal, Jaguaruna, Pedras
Grandes, Sangão e Treze de Maio

XX - Criciúma Cocal do Sul, Forquilhinha, Içara, Lauro Müller, Morro
da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso,
Urussanga e BaIneário Rincão

Jaraguá do Sul - Joaçaba - Laguna - Mafra - Maravilha - Palmitos -
Quilombo - Rio do Sul - São Joaquim - São Lourenço do Oeste - São

Miguel do Oeste - Seara -
XXI - Araranguá BaIneário Arroio do Silva, BaIneário Gaivota, Ermo,

Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande,
Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São
João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo

Taió - Timbó - Tubarão - Videira - Xanxerê
DENOMINAÇÃO DO CARGO Quantidade

por
Agência

Código Nível

XXII - Joinville Araquari, Barra Velha, BaIneário Barra do Sul, Garuva,
Itapoá,
São Francisco do Sul e São João do Itaperiú

Secretário Executivo 1 NC
Consultor Jurídico 1 DGS 1
Assessor de Comunicação 1 DGS 2

XXIII - Jaraguá
do Sul

Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder Gerente 6 DGS 2
ANEXO III

FUNÇÕES GRATIFICADAS DAS AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL NA ÁREA EDUCACIONAL

XXIV - Mafra Campo Alegre, Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva,
Rio Negrinho e São Bento do Sul

Denominação da
Função

Quantidade Percentual(*)XXV -
Canoinhas

Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Major Vieira, Porto
União e
Três Barras Supervisor 144 90%

Integrador 188 70%XXVI - Lages Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Campo Belo do Sul,
Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Otacílio Costa,
Painel, Palmeira,
Ponte Alta e São José do Cerrito

(*) Percentual incidente sobre o Nível MAG-12-A, 40 horas, do Grupo
Magistério.

ANEXO IV
“ANEXO VII-F

XXVII - São
Joaquim

Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Rio Rufino, Urubici e
Urupema

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
(Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007)

ÓRGÃO
DENOMINAÇÃO DO CARGO

Quantidade Código NívelXXVIII -
Palmitos

Águas de Chapecó, Caibi, Cunha Porã, Cunhataí,
Mondaí, Riqueza e São Carlos

GABINETE DO SECRETÁRIO
XXIX - Dionísio
Cerqueira

Anchieta, Guarujá do Sul, Palma Sola, Princesa e São
José do Cedro

……………………....................…
……...

………......
...……..

…............ …...……

XXX -
Itapiranga

Iporã do Oeste, Santa Helena, São João do Oeste e
Tunápolis

Coordenador Regional da Grande
Florianópolis

1 DGS/FTG 2

………………....................………
……...

…………...
......…..

………... …...……XXXI -
Quilombo

Formosa do Sul, Irati, Jardinópolis, Santiago do Sul e
União do Oeste

” (NR)
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ANEXO V I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
“ANEXO XII II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;FUNÇÕES GRATIFICADAS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO E DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO

ESPECIAL
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de

Registro de Pessoas Jurídicas; e(Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007)
IV - balancete contábil.DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO Quantidade Percentual

(*) Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão,Coordenador de Grupo de Trabalho 14 100%

Deputado João AminArticulador de Serviços de Gabinete e de
Coordenação

9 90%
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 18/11/15Assistente de Serviços de Gabinete e de

Coordenação
6 70%

SUBEMENDA MODIFICATIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO
PROJETO DE LEI Nº 0374.6/2015Articulador de Serviços Jurídicos 6 90%

Assistente de Serviços Jurídicos 2 70% O art. 2º da Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº
0374.6/2015 passa a ter a seguinte redação:Articulador de Desenvolvimento Humano 25 90%

Articulador de Gestão de Pessoal 15 90%
"Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam

assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente."
Assistente de Gestão de Pessoal 20 70%
Articulador de Serviços Técnico-Pedagógicos 25 90%

Sala da Comissão,Assistente de Serviços Técnico-Pedagógicos 10 70%
Deputado Fernando CorujaAssistente de Educação e Projetos 8 70%

RelatorArticulador de Serviços Técnico-Administrativos 15 90%
APROVADO EM TURNO ÚNICOAssistente de Serviços Técnico-Administrativos 18 70%
Em Sessão de 18/11/15Assessor de Grupo de Trabalho 25 50%
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 374/2015Articulador de Serviços de Gabinete - CEE 6 90%

Declara de utilidade pública a Associação
Lageana de Voleibol, de Lages.

Assistente do Conselho Estadual de Educação 4 70%
Supervisor de Atividades Administrativas 1 90%

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,Supervisor de Atividades Educacionais 2 90%
DECRETA:Integrador de Atividades Técnico-

Administrativas
17 70%

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Lageana de Voleibol, com sede no Município de Lages.Integrador de Atividades Técnico-Pedagógicas 4 70%

Integrador de Atividades Educacionais 4 70% Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.Responsável pela Escola de Aplicação do IEE 1 90%

Integrador de Serviços Educacionais do IEE 5 70% Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Supervisor de Recursos Humanos do IEE 1 90%
Articulador de Grupo de Trabalho do IEE 25 30%
Supervisor-Geral 17 100%
Supervisor de Educação Profissional 17 90% I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Supervisor de Gestão de Pessoal 17 90% II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da

legislação vigente;
Articulador de Tecnologia de Informação e
Sistema de Registro Escolar

17 30%

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas; e

Supervisor de Educação Especial/FCEE 1 90%
Integrador de Educação Especial/FCEE 2 70%

IV - balancete contábil.Articulador de Grupo de Trabalho/FCEE 20 30%
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Supervisor de Atividades Educacionais

Nucleares/FCEE
1 90%

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 19 de novembro de 2015.
Deputado MAURO DE NADALSupervisor de Atividades Educacionais

Extensivas/FCEE
1 90%

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***Coordenador do Centro de Atendimento
Especializado/FCEE

11 70%
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 419/2015

(*) Percentual incidente sobre o Nível MAG-12-A, 40 horas, do Grupo
Magistério.” (NR)

Altera o art. 1º da Lei nº 16.265, de 2013,
que autoriza a cessão de uso de imóveis
nos Municípios de Curitibanos e
Florianópolis.

ANEXO VI
“ANEXO ÚNICO

(Lei Complementar nº 382, de 7 de maio de 2007)
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,ENTIDADE

DENOMINAÇÃO DO CARGO
Quantidade Código Nível

DECRETA:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 16.265, de 20 de dezembro de

2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
GABINETE DO PRESIDENTE
………………………………………
…….....

…........…
……..

…....……..
.

….............
….. “Art. 1º ..............................................................................

I - terreno localizado no Município de Curitibanos, até 31
de dezembro de 2028, sendo o uso compartilhado, onde se
encontra edificado o Centro de Educação Profissionalizante de
Curitibanos, transcrito sob o nº 701, à fl. 287 do Livro nº 3-A do
Registro de Imóveis da Comarca de Curitibanos e cadastrado sob o
nº 02381 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de
Estado da Administração (SEA); e

Coordenador Regional da Grande
Florianópolis

1 DGS/FTG 2

…………………………………..…
………...

….......…
……...

….……….. …............
…...

” (NR)
*** X X X ***

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI
Nº 0374.6/2015

. ................................................................................ ” (NR)"Declara de utilidade pública a Associação
Lageana de Voleibol, de Lages. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Lageana de Voleibol, com sede no Município de Lages.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 19 de novembro de 2015.
Deputado MAURO DE NADAL

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X ***Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
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