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P L E N Á R I O

ATA DA 009ª SESSÃO SOLENE
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2017,
EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DO HOSPITAL

NOSSA SENHORA DAS DORES
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar
Valduga) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.

Convido para compor a mesa as auto-
ridades que serão nominadas a seguir:

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Romildo Titon;

Excelentíssimo senhor prefeito da
cidade de Capinzal, Nilvo Dorini;

Excelentíssima senhora vice-prefeita
da cidade de Capinzal, Noemia Pizzamiglio;

Excelentíssimo senhor vice-presidente
da câmara municipal de vereadores de
Capinzal, Alcidir Coronetti, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor presidente,
vereador Gilmar Junior da Silveira;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Altair Silva;

Magnífico reitor da Universidade do
Oeste de Santa Catarina - campus Joaçaba,
Aristides Cimadon;

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene, foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares, em comemoração aos 70 anos do
Hospital Nossa Senhora das Dores.

Neste momento, teremos a interpre-
tação do Hino Nacional, pela Orquestra
Sinfônica da Assembleia de Deus de Capinzal
sob a regência do maestro Ivanor Libardone, e
na sequência, o Hino do município de Capinzal.

(Procede-se a interpretação dos hinos.)
Convidamos também, para fazer parte

da mesa, as seguintes autoridades:
Excelentíssimo senhor secretário

executivo de desenvolvimento regional de
Joaçaba, Rafael Laske, neste ato representando
o excelentíssimo senhor governador do estado de
Santa Catarina, João Raimundo Colombo;

A seguir, teremos apresentação de
vídeo institucional.

(Procede-se exibição de vídeo.)
Neste momento, convido o sr.

deputado Altair Silva para fazer uso da palavra.
[Degravação: Tayliny da Silva]
O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA - Boa-

noite a todos os senhores e senhoras aqui
presentes.

Quero saudar de maneira muito
carinhosa, o amigo, deputado Cesar Valduga,
deputado desta cidade e que concede este
importante evento, esta sessão solene em
homenagem ao Hospital que completa 70

anos; também ao deputado Romildo Titon, aqui
de Campos Novos; o prefeito Dorini e permitam-
me, em nome do prefeito, saudar todas as
autoridades aqui citadas pelo protocolo; e
também todos os homenageados da noite de hoje.

Posso dizer que são 70 anos de uma
história construída com muito amor, pois eu
tive oportunidade de participar da Câmara
Júnior, e lá tínhamos o credo de que ‘servir a
humanidade é a maior obra de uma vida’. E
aqui vemos bem claramente o que é servir a
humanidade através de uma ação voltada para
servir as pessoas, a saúde.

Por isso, quero parabenizar a atitude de
homenagear o hospital de Capinzal aos seus
70 anos. A Assembleia Legislativa reconhece
seu valor, assim como a Câmara de Vereadores
e todos os poderes aqui constituídos, e quer
homenagear, principalmente, a todos que
trabalharam por ele até aqui. E a missão
continua. O hospital é nosso, bem como o
desafio de continuarmos ajudando para que
possa atender a população de toda a nossa
região. Por isso, deputado Cesar Valduga,
nosso parabéns, nosso reconhecimento e viva
os próximos 70 anos!

(Palmas)
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(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar

Valduga) - Convidamos para fazer uso da
palavra, também, o sr. deputado Romildo Titon.

O SR. DEPUTADO ROMILDO TITON - Boa
noite a todos que participam desta sessão
solene importante e marcante para a história
de Capinzal.

Faço uma saudação ao deputado Cesar
Valduga, que preside os trabalhos na noite de
hoje e autor do requerimento que ensejou a
presente sessão solene em Capinzal; ao caro
deputado Altair Silva; a nossa querida vice-
prefeita Noemia; o nosso prefeito Nilvo; o
Alcidir Coronetti, que representa a Câmara
Municipal de Vereadores; os demais
vereadores; o meu grande amigo e conterrâneo,
sr. Aristides Cimadon, reitor desta importante
universidade que orgulha a todos nós,
catarinenses; o meu amigo Rafael Laske,
permita-me chamá-lo pelo nome mais
conhecido, “Mamão”, secretário regional que hoje
representa o governador, sr. Raimundo Colombo.

Quero fazer uma saudação especial à
congregação na pessoa da nossa diretora irmã
Adelaide, e todas as demais que fazem parte
desta instituição. Saúdo também os amigos do
hospital, todos aqueles que lutam em favor desta
instituição. Vejo aqui também o prefeito de Ouro,
Neri; vereadores de diversos outros municípios
também. Sintam-se todos cumprimentados.

A Assembleia Legislativa, que é o poder
que representa a sociedade, tem como regra
dar essa oportunidade de homenagear
entidades catarinenses, de levar a Casa do
Povo para os diversos municípios. Muitos
poderiam perguntar, por que estão apenas três
deputados? Mas as sessões solenes fora da
casa são assim, pois, neste exato momento,
outros colegas estão em outras partes do
estado, fazendo reuniões desta forma. E a
instituição Assembleia Legislativa faz isso para
homenagear aqueles que fazem a diferença,
aqueles que contribuem com o estado de Santa
Catarina, com a sociedade e aqueles que
fazem um trabalho maravilhoso em favor das
pessoas, dos seres humanos. E a nossa
congregação, como mostrou há pouco, através
do vídeo, uma história importante, uma história
de longos anos. E diria mais, deputado Cesar
Valduga, o que seria do nosso estado, ou do
país, se não houvesse essas congregações que
têm pelo Brasil afora para tocar as instituições
hospitalares? E por quê? Porque vivemos
momentos críticos de dificuldades financeiras
nos hospitais; o SUS está remunerando mal e a
situação vem se agravando cada vez mais. Há
os hospitais particulares, que visam lucro. Há
os hospitais públicos que, muitas vezes,
atendem bem, outras vezes muito mal; muitos
me parecem estar cumprindo uma obrigação, mas,
as instituições de congregação fazem um trabalho
diferente, porque fazem por vocação, por amor ao
próximo, porque são servos de Deus que estão
aqui entre nós para acudir aos que necessitam.

Vemos em todas essas instituições,
que são comandadas por congregações, a
diferença no atendimento, a diferença desde a
pintura do hospital aos equipamentos, com
relação às instituições públicas. Por isso, fiz
questão de estar aqui presente.

Primeiro, quero demonstrar o carinho
que tenho pela congregação, pela direção e por
todos aqueles que fazem parte desse conjunto
do hospital. Em segundo lugar, tenho respeito e
admiração enorme pelo município de Capinzal e
não poderia deixar de estar aqui, neste
momento, por este reconhecimento que fiz. Eu
sei que todos nós nascemos, vivemos ao longo
dos anos e depois vamos, e as recordações
bonitas que ficam somente daquelas em que

nós fazemos o bem às pessoas. E nós temos
que preservar essas pessoas que, com vocação
e carinho, dedicam seu dia-a-dia para as pessoas.

Tenho um exemplo próprio. Há 23 anos,
eu mantenho uma casa em Florianópolis que
acolhe a todos aqueles que vão para a capital
em tratamento de saúde, e só faz isso quem
tem amor ao próximo, quem tem vocação no
coração para ajudar as pessoas a tentarem
resolver seus problemas. Por isso, me
identifico muito com as congregações pelo
trabalho que fazem pelo ser humano, não visando
o lucro, mas sim o bem-estar da sociedade.

Parabenizo, também, os municípios em
nome dos prefeitos presentes, com o sr. Nilvo,
o sr. Neri e, se não me engano a prefeitura de
Zortéa também, que é parceira nesse sentido a
essa instituição. E, certamente, se não houver
a participação do poder público as dificuldades
seriam muito maiores no atendimento pelo
nosso Hospital Nossa Senhora das Dores.

Parabéns a todos aqueles que se
dispõem a dedicar um pouco do seu tempo,
como amigos do hospital, como pessoas
simpatizantes a instituições e pessoas que eu
vi há pouco, falando na tela, e que vem fazer
um trabalho, como foram os jogadores do
futebol, que estão ali, se não me engano, e vamos
fazer uma partida beneficente, demonstrando o
carinho que temos por nosso hospital.

Eu já fui parceiro muitas vezes e
ainda sou, pois tive a oportunidades através de
várias emendas, de auxiliar o nosso hospital, e
quero continuar sendo, de coração, pois é um
sentimento que eu tenho pela nossa
congregação e pelo nosso hospital.

Parabéns deputado Cesar Valduga pela
atitude do requerimento, parabéns à
Assembleia Legislativa que, neste ato, através
deste gesto demonstra o carinho que tem pela
congregação e admiração que tem pelo trabalho
que o nosso hospital presta para toda região. E
que Deus ilumine a todos vocês, que consigam
sempre dar continuidade a este grande trabalho.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar

Valduga) - Eu gostaria de pedir para que o
deputado Romildo Titon pudesse assumir a
Presidência desta sessão, para que eu possa
usar a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo
Titon) - Com a palavra o sr. deputado Cesar
Valduga.

[Degravação: Taquígrafa Sílvia]
O SR. DEPUTADO CESAR VALDUGA - Eu

gostaria de saudar o deputado Romildo Titon; o
prefeito municipal de Capinzal, Nilvo Dorini; e,
também, a vice a Noemia; o nosso querido
deputado Altair Silva; o Alcidir Coronetti; e, em
nome da Câmara Vereadores de Ouro, o sr.
Ivonei Dambrós, representando aqui o referido
município; como também a todos os vereadores
que se fazem presentes; ao meu querido e
magnífico reitor da nossa universidade, sr.
Aristides Cimadon, que foi meu professor aqui
no Colégio Mater Dolorum, e na época ele dizia:
‘O Valduga tem que comer menos merenda e
estudar mais’. E todos riram.

Mas é uma honra muito grande,
professor Aristides, estar com o senhor, nesta
noite, fazendo parte desta alegria, bem como o
meu professor Mauro, a professora Alzira e
tantos outros que fizeram parte da nossa
história, de nossa vida.

Também saúdo a Giana Martins,
professora e diretora do Colégio Mater
Dolorum, que muitas vezes faz eventos
significativos, como a Semana Pedagógica de
Capinzal, que se tornou uma atividade

interestadual, fato que nos orgulha muito neste
momento tão especial no nosso município.

Também o nosso querido ‘Mamão’,
Rafael Laske, que representa o governador do
estado de Santa Catarina, que muito nos honra
com a sua presença. Ainda o sr. Vilson, que é o
vice-prefeito de Zortéa, que se faz presente.

Muito importante à presença da
imprensa aqui, pois proporciona a oportunidade
de dar transparência, visibilidade às ações da
Assembleia Legislativa.

Quero saudar a nossa conterrânea
Lucimar Savaris, comandante da Polícia Militar
da nossa região; saudar a todos; mas em
especial gostaria de saudar a nossa
Congregação, em nome da irmã Adelaide,
dizendo que é uma alegria muito grande estar
aqui neste momento, até porque o meu
primeiro filho nasceu no Hospital Nossa
Senhora das Dores, o Felipe, no dia 29 de
setembro de 1987. Então, o nosso hospital
tem uma história fantástica.

Quero saudar aos amigos do hospital.
Em nome do senhor Benone Viel que tem sido
um grande guerreiro, todos os amigos e amigas
que fazem parte da história do nosso hospital,
e quero agradecer ao Farias pela organização,
junto com o hospital, junto com os nossos
valorosos servidores da Assembleia Legislativa,
que idealizaram este momento tão importante.

Quero saudar também o Polônio, que
é da CDL, do município de Capinzal e região.

(Passa a ler)
“Gostaria de dizer que para mim é

uma alegria muito grande poder participar desta
merecida homenagem a esta importante
instituição, que tanto contribuiu e contribui com
a vida do povo de minha terra.

Não há como deixar de mencionar um
importante acontecimento quando, no ano de
1900, na Itália, Deus tocou no coração de
Madre Elisa Andreoli, e a inspirou em fundar a
Congregação das Irmãs Servas de Maria
Reparadoras, cuja presença, trabalho e
dedicação são fundamentais para o Hospital
Nossa Senhora das Dores.

Podemos dizer que, em 31 de outubro
de 1947, foi lançada a pedra fundamental do
hospital, quando as irmãs Maria Crescência
Pozzato, Maria Camila Roman, Maria Valeriana
Marchesin, e Maria Rosilde Rebesco,
desembarcaram em nosso município.

Desde o primeiro médico que atuou no
Hospital Nossa Senhora das Dores, o saudoso
doutor Cristiano Mayer. Depois de lá, tantos
doutores, hoje o dr. Paulo do Nascimento, dr.
Pedro Panis e tantos outros que fizeram a
história destes 70 anos, até os dias de hoje,
quando esta instituição se torna referência
regional em atendimento em Saúde, quantas
vidas, quantas famílias foram salvas, quantas
crianças chegaram ao mundo, a exemplo do
meu filho, e quantos enfermos, sem condições
de se recuperar, tiveram seus últimos
momentos aliviados pela equipe do Hospital
Nossa Senhora das Dores.

São 70 anos dedicados aos cuidados
do próximo, e que conta com o apoio de amigos
e benfeitores para continuar com os seus
trabalhos. Uma obra voltada a acolher as
necessidades do próximo, e que conquista
pessoas para ajudar em sua continuação, são
os chamados ‘amigos do hospital’, um grupo
de empresários e pessoas de bem que
contribuem com a manutenção desta bela obra, e
que também merecem ser lembrados nesta data.

O Hospital Nossa Senhora das Dores
segue se preparando, com o esforço da
Congregação das Servas de Maria Reparadoras,
dos amigos do hospital e de todas as forças
vivas da sociedade, comprometidas com a



Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração

4 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.193 09/11/2017

missão da obra, em acompanhar o pujante
desenvolvimento de nossa região.

Com o progresso, chegam mais
pessoas, mais trabalhadores e trabalhadoras,
que buscam construir, aqui, um futuro melhor.
Para atender aos moradores, e as pessoas que
buscam a região para trabalhar, nosso hospital
segue se expandindo e melhorando cada vez
mais, e isso nos chama à responsabilidade, de
seguir ajudando a fortalecer esta instituição.

São aproximadamente 35 mil pessoas
atendidas anualmente, não apenas de
Capinzal, Ouro, Zortéa e Lacerdópolis, mas de
toda a região meio-oeste catarinense. São, em
média, 2500 pessoas atendidas no setor de
internação, 27 mil em pronto atendimento, três mil
exames de raio-X, 2.200 mamografias, 240 testes
do pezinho, quase 200 cirurgias eletivas ao ano.

Ao nos reunirmos hoje, nesta festiva e
sincera homenagem ao Hospital Nossa
Senhora das Dores, queremos ter em mente
toda a sua história, nestes 70 anos de
existência. Queremos ter em mente cada
religiosa, cada profissional de saúde e
benfeitor, que de alguma forma contribuiu com
a construção e manutenção desta grande obra.

Sabemos que ainda há muito a ser
feito, que os projetos para esta instituição são
ousados e vão ao encontro dos planos de Deus
para o povo capinzalense e de todo o meio-
oeste catarinense. Queremos reafirmar nosso
compromisso com o Hospital Nossa Senhora
das Dores, em ajudar a fortalecer e tornar o
nosso Hospital Nossa Senhora das Dores cada
vez mais parecido com os planos de Deus.”

É isso que nos move. É essa energia,
esse sentimento público que passa, sem
dúvida nenhuma, por toda essa história. Por
isso, é uma honra muito grande, como falaram
os deputados Titon e Altair, realizarmos essa
homenagem. Cada deputado pode realizar uma
por ano, mas nós escolhemos, como prioridade
do nosso mandato, homenagear esse trabalho,
que não é um sonho que se sonha só, mas é
um sonho que se sonha ou se sonhou com
milhares de pessoas.

Parabéns às irmãs, parabéns aos
amigos do hospital, parabéns a todos que, de
uma forma ou de outra, fizeram, nestes 70
anos, do Hospital Nossa Senhora das Dores
esta grande referência que é para todos nós.

Um grande abraço, e que Deus
abençoe a todos nós!

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romildo

Titon) - Neste momento, devolvo a Presidência
ao deputado Cesar Valduga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar
Valduga) - Muito obrigado, deputado Romildo Titon.

A seguir, convido o mestre de
cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados desta noite. [Degravação:
Taquígrafa Sara]

O SR. MESTRE DE CERIMONIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite! Registramos, ainda, a
presença das seguintes autoridades:

Excelentíssimo senhor prefeito
municipal de Ouro, Neri Luiz Miqueloto;

Excelentíssimo senhor vice-prefeito
municipal de Zortéa, Nelson Vicente de Almeida;

Senhor pastor da Assembleia de Deus
dos municípios de Capinzal e Ouro, Anderson
Pradebom;

Ilustríssima senhora comandante do 26º
Batalhão de Polícia Militar de Herval D'Oeste,
tenente-coronel Lucimar Savaris, neste ato
representando o comandando do 10º Região da
Policia Militar, tenente-coronel Luiz Roberto Müller;

Excelentíssimo senhor vereador
Ivonei Antonio Dambrós, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor presidente
da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro,
Dire Duarte;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Capinzal, Rafael Edgar Tonial;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Capinzal, Adriano Zocoli;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Capinzal, Renato Marcelo Markus;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Capinzal, Lucas Antonio Dorini;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Ouro, Cesar João Prando;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Ouro, Aldecir Meneghini;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Zortéa, João do Nascimento;

Senhora secretária de saúde do
município de Capinzal, Kamille Sartori Beal;

Senhora secretária de educação do
município de Capinzal, Marcia Teresinha Bonato;

Senhor secretário de infraestrutura do
município de Zortéa, Valderi Amaral;

Senhor secretário de saúde do
município de Zortéa, Flávio Gonçalves de Meneses;

Senhora secretária de saúde do
município de Ouro, Maria Inês Nora;

Senhor gerente geral da Caixa
Econômica Federal do município de Capinzal,
Milton Arnaldo Schmidt;

Reverendíssima diretora geral do
Hospital Nossa Senhora das Dores, irmã Maria
Adelaide Frigo;

Senhor presidente da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
de Capinzal, Alexandre Baratto;

Senhora presidente da Associação dos
Deficientes sensoriais de capinzal, Rosani
Falaberti Cardoso;

Senhor vice-presidente do Conselho de
Segurança publica do município de Capinzal -
Conseg, Olavo Garcia;

Senhora presidente da Associação
Ourense de Mulheres da Agricultura Familiar de
Ouro, Luciana Prigol;

Senhor Polônio Tonini, neste ato
representando o presidente da Federação das
Câmaras de dirigentes Lojistas de Santa
Catarina, Ivan Roberto Tauffer;

Senhor presidente da Associação
Comunitária de Segurança Pública de Capinzal,
Abel Mello;

Senhor diretor do Jornal O Tempo de
Capinzal, Enio Olimpio Azevedo;

Senhor assessor parlamentar Nei
Maximino, neste ato representando o gabinete
do excelentíssimo senhor deputado federal
Pedro Uczai;

Senhor assessor parlamentar Andevir
Sganzela, neste ato representando o gabinete
do excelentíssimo senhor deputado estadual
Neodi Saretta;

Senhor presidente do PCdoB de
Capinzal, Valcidinei Helt;

Senhor presidente da Orquestra
Sinfônica da Assembleia de Deus de Capinzal,
Oseias Farias; [Degravação: Tayliny da Silva]

A todos o nosso muito obrigado!
Senhoras e senhores, neste momento o

Poder Legislativo catarinense, em sessão
solene, presta homenagem aos 70 anos do
Hospital Nossa Senhora das Dores.

O hospital, que neste ano completa 70
anos de funcionamento, foi fundado em 31 de
outubro de 1947. A instituição esteve sempre
sob a gestão de irmãs da Congregação Servas
de Maria Reparadora. As primeiras irmãs
chegaram para dar início ao trabalho na área da

saúde em Capinzal. Vieram a convite dos Freis
Capuchinhos e da comunidade local.

O Hospital Nossa Senhora das Dores
atende hoje uma população de aproximada-
mente trinta e cinco mil pessoas, dos
municípios de Capinzal, Ouro, Zortéa e demais
municípios da região do meio oeste catari-
nense. O mesmo atende as seguintes
especialidades: ginecologia e obstetrícia,
pediatria, clínica médica, cirurgia geral,
ortopedia, anestesiologia. Além disso, realiza
os exames de mamografia, raios-X,
eletrocardiograma e exames laboratoriais.

Convidamos o excelentíssimo senhor
deputado Cesar Valduga, juntamente com os
excelentíssimos senhores deputados Altair
Silva e Romildo Titon para fazerem a entrega
das homenagens.

Convidamos para receber a homenagem
pela Congregação das Servas de Maria
Reparadoras a vice-provincial da congregação,
reverenda irmã Maria Irma Terezinha Pizoni.

A Congregação das Servas de Maria
Reparadoras é a responsável pela gestão do
Hospital Nossa Senhora das Dores.

Desde a origem da congregação, a
fundadora, Madre Maria Elisa Andreoli e as
primeiras irmãs, tiveram grande preocupação
no campo da educação, da evangelização e
com o campo da saúde. Em 1921, a venerável
Madre Maria Elisa enviou as primeiras irmãs em
missão ao Brasil e hoje, estão presentes em onze
países: Itália, Brasil, Argentina, Portugal, África,
Albânia, Bolívia, Filipinas, Peru, Togo e México.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

pelo Hospital Nossa Senhora das Dores, a
diretora reverenda irmã Maria Adelaide Frigo.

O hospital, que neste ano completa 70
anos de funcionamento, atende hoje uma
população de aproximadamente trinta e cinco
mil pessoas, dos municípios de Capinzal, Ouro,
Zortéa e demais municípios da região do meio
oeste catarinense.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

pela Ordem dos Frades Menores Capuchinhos,
o reverendo padre Frei Emerson João Orane.

No dia nove de junho de 1936 a
Ordem dos Frades Menores Capuchinhos do
Estado de Santa Catarina e Paraná assumia a
Paróquia Rio Capinzal, desde o inicio a ordem
se propôs a observar e transmitir, fielmente, às
gerações futura dos irmãos o patrimônio
espiritual do fundador São Francisco de Assis.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a senhora Maria das Graças Fracasso.
Iniciou sua atividade como auxiliar de

enfermagem no Hospital Nossa Senhora das
Dores e foram 37 anos de amor e dedicação
exclusiva aos pacientes e colaboradores, não
medindo esforços no desempenho de suas
atividades a qualquer hora do dia ou da noite
quando era solicitada.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor dr. Paulo Roberto Gonçalves do
Nascimento.

Iniciou sua atividade médica no Hospital
Nossa Senhora das Dores no ano de 2007
como plantonista. Atualmente é também diretor
clínico e trabalha na instituição até a presente
data com muita dedicação e amor no cuidado
dos pacientes que procuram a urgência e
emergência diariamente.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
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(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a reverenda irmã Maria Adelaide Frigo.
A atual diretora do Hospital Nossa

Senhora das Dores, assumiu a direção e
administração em 27 de novembro de 2012.
Não mede esforços para buscar recursos que
contribuam para crescimento, modernização e
desenvolvimento desta entidade hospitalar.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor Benoni Viel.
Um dos membros mais antigo do grupo

“amigos do hospital” desde 2001, ano de
fundação do grupo, sempre atuante nas
tomadas de decisões, parceiro em busca de
novos recursos para a continuação das
atividades do hospital, contribuindo para sua
modernização e crescimento.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

pela Associação Beneficente Anjos da Guarda -
Abag, a senhora presidente Lorena Tonelo.

É uma entidade que vem ajudando
significativamente o Hospital Nossa Senhora
das Dores com vários projetos, com o objetivo
de arrecadar recursos na melhoria das
instalações e estrutura do mesmo.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a senhora Anastácia Gaidecz.
Foi uma das primeiras pacientes do

Hospital Nossa Senhora das Dores. Hoje com
92 anos de idade, representa assim todos os
pacientes que já passaram por este hospital.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Senhoras e senhores, atendendo o que

preceitua a norma do Comitê Nacional de
Cerimonial Público, as homenagens a seguir
serão entregues a familiares ou representantes
de personalidades que não estão mais em
nosso convívio. Cumprindo a norma já
mencionada, as placas permanecerão fechadas
em respeito à memória dos que já partiram.

Convidamos para receber a homenagem
a senhora Emilia Barison, in memorian, neste
ato representada pela senhora Luciane Barison.

A família Barison, através da senhora
Emilia Barison, no dia 31 de outubro de 1947,
recebeu em sua casa as primeiras irmãs que
vieram da Itália para Capinzal, para trabalharem
na área da saúde e ficaram hospedadas por
oito dias na casa da senhora Emilia Barison.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

a reverenda irmã Maria Diva Grezele, in
memorian, neste ato representada pela
reverenda irmã Maria Nádia Reck.

A irmã Maria Diva Grezele chegou ao
Hospital Nossa Senhora das Dores no dia 22
de maio de 2001, assumindo a gestão do
hospital e criou o grupo “amigos do hospital”
para ajudar no planejamento da modernização
do hospital, trazendo a participação da
comunidade na gestão do mesmo.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o

Parlamento catarinense fará entrega de
certificados às personalidades que contribuíram
para a construção dessa história de sucesso.

Convidamos para receber o certificado a
reverenda irmã Nair Reichert, neste ato repre-
sentada pela reverenda irmã Maria Atília Dambrós.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Convidamos para receber o certificado a
reverenda irmã Maria Antônia Lanhi, neste ato
representada pela senhora Neusa Estoco.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

reverenda irmã Maria Teresa Grezele, neste ato
representada pela senhora Rosane Rosa Base.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

reverenda irmã Maria Ilze Scopel.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

senhora Julieta Noreni de Oliveira.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

senhora Edione Rosset.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

senhora Cristiane Bonetti.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Luiz Rossett.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Osvaldo Federle.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

senhora Angela Filipini.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Wilson Luiz Farias.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Kelvis Borges.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

senhora Maria Jussara Schmidt.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Dando continuidade à solenidade, o

Parlamento catarinense fará entrega de
certificados às entidades e empresas pela
dedicação e contribuição para a história do
Hospital Nossa Senhora das Dores.

Convidamos o senhor presidente do
Lions Clube de Capinzal e Ouro, Nadilce Dambrós.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos a senhora presidente da

Associação Comercial e Industrial do Baixo Vale
do Rio do Peixe - Acirp, Denise Costenaro Riquetti.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos o senhor presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Capinzal,
Ouro e Lacerdópolis - CDL, Fernando Dorini.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos a senhora presidente da

Associação das Micro e Pequenas Empresas de
Capinzal e Ouro - Ampeco, Sirlei Helt Paggi.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos o senhor presidente

da Associação Master Futebol Capinzal,
Oscar Savaris.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Convidamos o senhor representante da
empresa SAS Materiais de Construção, Célio
Savaris.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]
Convidamos a senhora vice-presidente

da Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Capinzal, Lindamar Fleck Bevilaqua.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos o representante da Central

Geral do Dízimo Pró-Vida de Curitiba-PR, senhor
Antônio Henrique Martins Pio.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos o magnífico reitor da

Universidade do Oeste de Santa Catarina,
Unoesc, campus Joaçaba, Aristides Cimadon.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos aos srs. deputados a

entrega das homenagens.
Esta sessão está sendo gravada pela

TVAL, e durante a semana será reprisada.
Acompanhe a programação.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar

Valduga) - Convido para fazer uso da palavra,
em nome dos homenageados, o sr. Wilson Luiz
Farias, membro do grupo Amigos do Hospital.

O SR. WILSON LUIZ FARIAS - Quero
cumprimentar o deputado Cesar Valduga, que
neste ato preside a sessão solene; os depu-
tados Romildo Titon e Altair Silva; o prefeito
municipal Nilvo Dorini; a vice-prefeita Noemia
Pizzamiglio e, em seus nomes, cumprimento os
demais membros da mesa. Gostaria de saudar
a irmã Maria Adelaide Frigo, diretora do
Hospital Nossa Senhora das Dores e, em seu
nome, cumprimento os demais membros do
hospital aqui presentes.

Cumprimento, também, de maneira
especial, todos os presentes neste momento
histórico de grande apreço comemorativo.
Abrindo um precedente, gostaria cumprimentar
também a nossa orquestra que fez uma
brilhante apresentação de forma voluntária; e
também o meu grande amigo ex-prefeito
Andevir Sganzela.

Gostaria de parabenizar todos os
homenageados que receberam esta simbólica
recordação neste evento que representa uma
página importantíssima na história do Hospital
Nossa Senhora das Dores. Um conhecido
provérbio africano diz: ‘Se queremos ir rápido,
devemos ir sozinhos; se queremos ir longe,
devemos ir em grupo’. E, desse fato, a
trajetória do nosso hospital não seria a mesma
e não teria ido tão longe sem a contribuição de
todos vocês, presentes nesta noite em que foi
merecidamente lembrado; àqueles que
prestaram serviço ao hospital de forma
voluntária, ajudando de maneira possível,
contribuindo grandemente para as melhorias
desta instituição; agradecer ainda àqueles que
trabalharam ou ainda trabalham no hospital,
dedicando-se com determinação para oferecer
um serviço de qualidade ao paciente; também
às diversas entidades, empresas aqui
prestigiadas que não medem esforços para
auxiliar nas necessidades do hospital e,
também, Irmãs Servas de Maria Reparadoras que
desde o início zelaram por essa instituição com
imenso carinho e competência, deixo registrado
nosso reconhecimento ao trabalho prestado.

É uma honra falar, em nome dos
homenageados, nesta data tão importante,
quando celebramos, no dia 31 de outubro, 70
anos do Hospital Nossa Senhora das Dores.
Portanto, quero parabenizar a direção do
hospital, bem como todos os envolvidos nesse
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projeto de comemoração que vem promovendo
eventos em celebração dos 70 anos.

Assim, aproveito a oportunidade para
fazer um agradecimento à Assembleia
Legislativa, através de sua equipe, por tornar
este evento possível e, em especial, ao
deputado Cesar Valduga que fez a proposição
desta sessão solene, bem como a todos os
deputados que a aprovaram. Agradeço ainda a
todos os parlamentares e agentes políticos
federais, estaduais e municipais que, de uma
forma ou outra, têm contribuído para o desenvol-
vimento do hospital e sempre atentos às neces-
sidades da instituição, também sensibilizados com
o pedido feito para torná-lo realidade.

Deputados, a arrecadação de recursos
para a instituição é de extrema importância
para a nossa população. O Hospital Nossa
Senhora das Dores é hoje referência em nossa
região, e atende não apenas a população de
Capinzal, mas também outros municípios do
meio-oeste, oferecendo um serviço de extrema
qualidade aos pacientes que procuram
assistência. São vidas que dependem desse
hospital, e todos nós, de uma forma ou outra,
trabalhamos em benefícios dos que o procuram.

Para finalizar, deixo o meu
agradecimento a todos os presentes por
prestigiarem mais este evento, e os convido,
dentro do possível, continuar participando dos
eventos que celebram os 70 anos do Hospital
Nossa Senhora das Dores.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Cesar

Valduga) - Neste momento, convido para fazer
uso da palavra, em nome da instituição, a
reverenda irmã Maria Adelaide Frigo.

A SRA. IRMÃ MARIA ADELAIDE FRIGO -
Cumprimento o sr. deputado Cesar Valduga,
proponente e presidente desta sessão solene;
o reitor da Unoesc, sr. Aristides Cimadon, por nos
acolher nesta universidade; as demais autoridades
da mesa e todas as pessoas aqui presentes.

Celebrar 70 anos de missão do Hospital
Nossa Senhora das Dores em Capinzal é um
privilégio muito grande, é render graças a Deus
pelas tantas maravilhas realizadas através do
serviço no cuidado da saúde desde o seu início
até a última possibilidade de acreditar na vida
que dura para a eternidade. Para nós, Irmãs
Servas de Maria Reparadoras, é a realização da
nossa vocação/missão de atuar junto aos mais
necessitados durante esses 70 anos, como
nos pediu a nossa venerável fundadora Madre
Maria Elisa Andreoli, quando enviou suas
primeiras irmãs nos hospitais de campanha
durante a Primeira Guerra Mundial.

Estar junto às infinitas cruzes da
humanidade não é missão fácil para as Irmãs
Servas de Maria Reparadoras, mas acreditamos
que Deus nos chamou e chama, cremos no valor e
grandeza desta missão. Por isso, a congregação
enviou as primeiras quatro irmãs para iniciarem
esses serviços em 31 de outubro de 1947.

Hoje se passaram 70 anos de
presença, de amor a serviço da vida. Em João
10, lemos o que Jesus diz: ‘Eu vim para que
todos tenham vida, e vida em abundância’.
Portanto, cuidar da vida é um aspecto do
carisma das Irmãs Servas de Maria Reparadoras.

[Degravação: Taquígrafa Elzamar]
Neste momento, queremos agradecer

ao deputado Cesar Valduga pela iniciativa
homenagear o Hospital Nossa Senhora das
Dores, pelos seus 70 anos de amor a serviço
da vida. Mas, queremos agradecer, em primeiro
lugar, a Congregação das Irmãs Servas de
Maria Reparadoras, por ter enviado, da
longínqua Itália, as quatro primeiras irmãs que

chegaram exatamente no dia 31 de outubro de
1947 para dar início ao serviço na área da
saúde e que até a presente data continuam.
Em segundo lugar, queremos agradecer a
Ordem Franciscana dos Frades Menores
Capuchinhos, que através de um frei que
conhecia as irmãs em Rovigo, Itália, pediu para
que, a madre geral da época enviasse irmãs
para esta cidade, e foi atendido.

Agradeço a família da senhora Emilia
Barison in memoriam, que acolheu em sua
casa por oito dias as irmãs missionárias que
chegavam para a mais nova missão. Queremos
agradecer também, todos os que apoiaram as
irmãs nesta árdua tarefa de trabalhar na saúde,
e que, muitas vezes se sentiram sós, mas
contavam com Deus, que as amparava, e Nossa
Senhora das Dores, em quem sempre confiaram
que se a missão fosse obra de Deus, continuaria.

Quero agradecer cada irmã que me
antecedeu na administração do Hospital Nossa
Senhora das Dores, e a todas as irmãs que
trabalharam e trabalham como enfermeiras,
nos vários serviços, dia e noite, no cuidado da
vida de tantos milhares de pessoas, que aqui
passaram e necessitaram de cuidados
especiais, e onde cada uma tentou dar o
melhor de si para inovar e modernizar naquilo
que foi possível.

A partir do ano de 2001 até 2009,
com a chegada da irmã Maria Diva Grezele, in
memoriam, foram feitos os projetos de
ampliação e reformas de praticamente todo o
hospital. Ela criou o grupo Amigos do Hospital,
para juntos pensarem e buscarem verbas para
esta finalidade. A reforma iniciou pela parte da
cozinha, criada e desenhada dentro das
exigências da vigilância sanitária, e, para isso,
foram em busca de recursos da congregação e
do estado, visto que até então os recursos
foram somente e tão só vindos da
congregação. Irmã Diva, juntamente com o
prefeito da época e atual prefeito, o senhor
Nilvo Dorini, e secretária da Saúde, Kamille
Sartori, foram criados os sobreavisos e os
serviços de urgência e emergência, que
inicialmente foram implantados apenas no
município de Capinzal.

Mais tarde, foi feito o convênio, também
com os municípios de Ouro, Zortéa e de Barra
do Leão, e parte do município de Campos
Novos, que continua até a presente data.
Queremos agradecer a cada irmã-presidente da
Província Nossa Senhora Aparecida da
Congregação, por confiar no trabalho de todas
as irmãs que aqui doaram, e continuam
doando, um pouco de suas vidas a serviço dos
mais necessitados.

Queremos agradecer todas as
entidades civis de nossas cidades, de Capinzal,
Ouro, Zortéa e região, a Abag, Ampeco, Acirp,
Lions Clube, Master Futebol Capinzal, Unoesc,
Simae, CDL, todas as comunidades da
Paróquia São Paulo Apóstolo, empresas como a
BRF, Auto Elite, Fast, Gratt e outras empresas
que nos ajudaram, entidades de outros es-
tados, Ministério Público, Ministério do
Trabalho e muitas outras pessoas que não
mediram esforços e que continuam ajudando.

Agradecemos todas as pessoas e
empresas que colaboraram e colaboram,
mensalmente, na doação espontânea, através
da conta de água pela Simae. Todos aqueles e
aquelas que nos ajudaram e continuam
ajudando nos eventos realizados na
comemoração dos 70 anos do hospital. Enfim,
agradecemos todas as comunidades sem
deixar ninguém excluído, todas as pessoas,
pois recebemos a ajuda de muitas pessoas e
algumas preferiram não se identificar.

Agradecemos todos os nossos
colaboradores, médicos, enfermeiras, técnicos
de enfermagem, funcionários de todas as áreas
do setor hospitalar administrativo que sempre
colaboraram para que pudéssemos chegar até
estes 70 anos de história. Queremos agradecer
todas as autoridades presentes, deputados,
prefeitos, vice-prefeitos, secretários de Saúde
dos vários municípios, vereadores, também
cada um de vocês, senhores e senhoras que
aqui compareceram para prestigiar este evento,
nosso muito obrigado.

Queremos dizer que o hospital ainda
conta com os senhores e as senhoras nos
eventos planejados que ainda acontecerão
neste ano: no dia 6 de novembro, palestra com
Jamil Albuquerque, A Arte de Lidar com
Pessoas; e no dia 2 de dezembro, o jogo do
Master Capinzal de Futebol contra o Master dos
ex-jogadores da Seleção Brasileira de Futebol.

Enfim, agradecemos a Deus pela sua
constante proteção, pelas graças concedidas a
todos que fizeram parte desta bonita história.
História feita de amor, dedicação, doação,
realizações pessoais e familiares. Temos
certeza de que nunca nos faltou à graça de
Deus e de Nossa Senhora das Dores, padroeira
do nosso hospital. Com certeza, a nossa
venerável Madre Maria Elisa Andreoli pede a
Deus todos os dias por suas filhas, que aqui
deram um pouco de suas vidas, e continuam
lutando e ajudando a construir assim a história
destes 70 anos. Como Maria, hoje nós
queremos dizer, “a minha alma engrandece o
senhor, porque realizou grandes maravilhas em
nós, suas servas e servos”.

A todos, o nosso muito obrigada, de
coração!

(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Cesar Valduga) -

Neste momento, convidamos para fazer uso da
palavra o nosso magnífico reitor Aristides
Cimadon, que neste ato representa a nossa
Universidade do Oeste de Santa Catarina,
Unoesc, campus de Joaçaba.

O SR. ARISTIDES CIMADON - Quero
cumprimentar o nosso deputado Cesar Valduga,
que preside esta importante sessão da
Assembleia Legislativa do estado de Santa
Catarina; ao querido amigo e conterrâneo,
deputado Romildo Titon, é sempre um prazer
revê-lo; ao deputado Altair Silva; e, em especial
ao nosso prefeito Nilvo Dorini; como também a
nossa vice-prefeita Noemia Pizzamiglio; ao
vereador Alcidir Coronetti e em seu nome
cumprimentar todos os vereadores aqui
presentes; ao amigo Rafael Laske, gerente de
desenvolvimento regional e que representa aqui
o nosso governador. Cumprimento a todos e a
todas, em nome de nossa universidade, nesta
importante sessão de homenagem que faz a
Assembleia Legislativa ao Hospital Nossa
Senhora das Dores.

Miguel de Cervantes, quando escreveu o
famoso livro Dom Quixote de La Mancha, em
uma das suas passagens ele diz que “a
ingratidão é um dos maiores pecados que alguém
pode cometer”, talvez o maior deles, e existem
muitas formas de expressar a gratidão. Uma delas
é exatamente aquilo que está sendo feito aqui.

Então, em nome da universidade,
gostaria de parabenizá-lo, parabenizar a
Assembleia por esta sessão de homenagem a
importante história que as Irmãs Servas de
Maria realizam em Capinzal, no Brasil, no
mundo, mas, sobretudo em Capinzal.
Parabenizá-lo e dizer que você orgulha muito os
seus professores. Foi uma honra tê-lo como
aluno, aqui em nossa região, e ver que,
realmente, das nossas salas de aula sai um
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deputado que tem esta preocupação em fazer
um gesto de agradecimento a este trabalho
incansável que têm as irmãs aqui em Capinzal.

Acompanhei, ao longo da minha vida, a
história das Irmãs aqui em Capinzal, desde
quando fiz a minha 4ª série do ensino primário,
no Colégio Mater Dolorum. Aqui, comecei a ver
o quanto a comunidade de Capinzal se envolve
na construção desta história, e as irmãs se
confundem com a história de Capinzal. Vejam
bem, o Colégio Mater Dolorum foi construído
pelas mãos e pela inteligência das irmãs
Servas de Maria. Quantas pessoas passaram
ali, eu tive a honra de ter sido aluno, e depois
voltar como professor no colégio Mater
Dolorum, a pedido e ao trabalho das irmãs.

Vejam como a comunidade de Capinzal
tem contribuído na construção desta história
toda, vejam que igreja construída pelas mãos
da comunidade. O colégio, que ao lado da casa
paroquial era o antigo Cnec, construído pelos
Freis Capuchinhos. Então, há um exemplo de
história que todos nós devemos gratidão, como
expressá-la senão por palavras, hoje, mas não
só por palavras, há um compromisso, a nossa
comunidade de Capinzal e região tem o dever e
o compromisso de estar ao lado dessas
valorosas irmãs, com essa dedicação
vocacional, ajudando-as a construir esta
história de dedicação à saúde, e não só à
saúde, também à própria evangelização, à
própria vida religiosa e a educação.

Então, gostaria de expressar aqui em
nome de nossa universidade, deixar nosso
agradecimento e dizer que contem conosco,
enquanto pudermos, estaremos ao lado de
vocês contribuindo. Nós sabemos muito bem o
que é manter um hospital, a dificuldade que
temos em manter, por exemplo, o Hospital
Santa Terezinha, que é um hospital regional. E
oxalá um dia, possamos ter em nosso estado
brasileiro recursos suficientes para garantir
minimamente os direitos sociais à saúde.

Vida longa ao nosso hospital, e que
seja cada vez melhor, obrigado irmãs!

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Cesar Valduga) -

Neste momento, convidamos o excelentíssimo
prefeito municipal de Capinzal, Nilvo Dorini,
para o seu pronunciamento.

O SR. NILVO DORINI - Quero,
inicialmente, saudar o deputado Cesar Valduga,
que preside esta sessão solene; o deputado
Romildo Titon; da mesma forma o deputado
Altair Silva; a nossa vice-prefeita professora
Noemia e, em seu nome, saudar o vice-prefeito
de Zortéa, Nelson Almeida; o dr. Aristides
Cimadon, reitor da Unoesc; nosso vereador,
vice-presidente Alcedir Coronetti, que neste ato
representa o presidente, em seu nome saúdo
os demais vereadores de Capinzal, Ouro e
Zortéa; o Rafael Laske, o secretário-gerente da
Regional de Joaçaba; o prefeito do município
vizinho, Ouro, Neri Miqueloto. Estas são
pessoas importantes, em todos os sentidos,
não é Frei Emerson?

Assistindo ao vídeo institucional,
passado anteriormente, desde o início, em
1947, as pessoas se doavam, ajudavam,
acolhiam as irmãs, e entendo que hoje é mais
forte esta tendência, pois temos conhecimento
do quanto é importante. Nós temos esta casa
hospitalar em Capinzal, que atende Capinzal,
Ouro e Zortéa, através do convênio que nós
temos, e recebi hoje, só neste final de semana,
254 atendimentos no plantão médico. Num
mês, Capinzal realiza 1500 atendimentos, Ouro
500 atendimentos, Zortéa mais 300 atendi-
mentos, então, não conseguimos imaginar o

que seria de nós sem o atendimento do
Hospital Nossa Senhora das Dores.

Por isso, como a irmã frisou
anteriormente, tive a honra, quando fui prefeito
de 2001 a 2008, de firmar este convênio, que
na época era um sobreaviso, depois se
transformou em plantão 12 horas,
posteriormente apenas à noite e, por fim, um
plantão médico de 24 horas.

E é uma salvação para as
administrações e um apoio muito grande para
as prefeituras. Então, temos nos dedicado, no
período em que fui prefeito e continuo até hoje,
procurando fazer a minha parte, conduzindo
bem, os prefeitos Neri e Mantovani da mesma
forma, para que possamos manter este
compromisso em dia, porque sabemos o
quanto é importante este apoio. Vemos várias
entidades, até time de futebol promovendo eventos
para que a renda seja revertida para o hospital, há
um engajamento da população, abraçando esta
causa para que possamos, de fato, manter este
serviço, esta casa hospitalar funcionando.

Aproveito a oportunidade, para
agradecer a Assembleia Legislativa, por prestar
esta homenagem aos 70 anos do Hospital
Nossa Senhora das Dores, ao comando do
hospital, todas as pessoas envolvidas, amigos
do hospital, empresários, funcionários, enfim,
todos que foram e são importantes para a nossa
cidade e para este atendimento à população.

É uma honra muito grande, parabenizo a
todos que foram homenageados, a dona
Anastácia Gaidecz, com 92 anos, nascida na
Polônia, e foi homenageada como uma das
primeiras pacientes a passar pelo Hospital
Nossa Senhora das Dores. Sei que, ao dizer,
vou acabar sendo repetitivo, por ter sido o
último a usar da palavra, mas é uma honra para
Capinzal estar recebendo nesta noite esta
homenagem dos 70 anos do Hospital Nossa
Senhora das Dores.

Parabéns a toda a comunidade de
Capinzal, que possamos fazer muito esforço
para manter esta casa funcionando e
atendendo a nossa população, muito obrigado
e parabéns a Assembleia Legislativa!

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
[Degravação: Iago Zilli]
O SR. PRESIDENTE (Cesar Valduga) -

Estamos encerrando este momento tão
especial e muito importante, querido professor,
magnífico reitor da nossa universidade, essa
parceria que estamos fazendo hoje, aqui, na
Unoesc, com o Hospital Nossa Senhora das
Dores, bem como com outras entidades. E
muitas pessoas apoiam o hospital inclusive no
anonimato. Tem pessoas que não se
manifestam, ficam no anonimato. Quantas
pessoas, enfim, gostariam de estar conosco,
mas por um motivo ou outro não estão. Muitas
também, já não estão no meio de nós e
deixaram seu legado, e muito fizeram pela
nossa região, não apenas por Capinzal, mas
por Ouro, Zortéa, Lacerdópolis. Enfim, estamos
todos irmanados com um só objetivo, lutar pela
saúde e buscar a qualidade de vida das pessoas.

Sempre é importante lembrar que as
pessoas são mais importantes do que as
coisas. No nosso hospital, nos anos de 1900,
a irmã Elisa já desenvolvia um projeto. E em
1947 colocaram aqui a primeira pedra fundamental
da construção do hospital. Vejam que história
bonita se construiu no decorrer de tantos anos.

Então, sem dúvida nenhuma, em nome
da Assembleia Legislativa, de todos os 40
deputados estaduais que aprovaram por
unanimidade esta nossa proposição, que é a
maior honraria da Casa, uma sessão solene, quero

dizer que este momento que estamos vivendo hoje
é realmente especial, justamente, irmã Adelaide,
por tudo que foi feito pela saúde e pela educação
do nosso povo, pelas famílias de Capinzal, Ouro,
Zortéa, Lacerdópolis, enfim de todos os municípios
que abrangem o campo de atuação do nosso
Hospital Nossa Senhora das Dores.

Neri Miqueloto, nosso prefeito de Ouro,
resumiu em poucas palavras os 70 anos de
história, de muitas dificuldades, de muitas
conquistas. Vejam que a Sra. Anastácia
Gaidecz, homenageada, beijou a placa que lhe
foi entregue. Isso não tem preço. Por isso que as
pessoas são mais importantes do que as coisas.

Então, queremos agradecer
imensamente a participação e o envolvimento
de todos vocês com o hospital, dos amigos do
hospital, das entidades, do Lions Clube, do
Rotary Clube, que se envolvem irmanados com
o objetivo de fortalecer o Hospital Nossa
Senhora das Dores, que precisa muito de ajuda.

Falava com o Benoni Viel que já dizia
da necessidade de concluirmos, srs. depu-
tados, o centro cirúrgico rápido e precisamos
mudar essa política reversa, de muitas vezes ainda
ter que levar pacientes para hospitais de média
complexidade em outras regiões, ao passo que já
poderíamos ter o atendimento aqui. Esse é um
desafio para todos nós. Esse é um desafio para
todos. Precisamos diminuir a ambulancioterapia. E
precisamos de investimentos.

Tenho certeza de que, tanto este
deputado como o deputado Altair Silva e
deputado Romildo Titon, vamos cada vez mais
nos irmanar. Junto com o nosso Secretário
‘Mamão’, Rafael Laske, que aqui representa o
governador do estado; magnífico reitor da
universidade; vereadores; prefeito municipal de
Capinzal, vice-prefeita Noemia, vamos nos
irmanar. Vejo que é possível. É um sonho que
não se sonha sozinho. Este é um sonho que se
sonha com o povo de Capinzal e de toda a região.

Por isso, queremos agradecer a
presença de todos vocês. Que Deus continue
iluminando a todos nós e dando-nos força,
energia e sentimento público para que
consigamos trazer ao estado de Santa
Catarina, Capinzal e toda a nossa região com
mais qualidade de vida. E, para que isso
aconteça, precisamos equipar e dar condições
para que nosso hospital funcione cada vez melhor,
para atender bem a nossa população. Então, um
grande abraço a todos! Que Deus nos abençoe!

Queremos agradecer a presença de
todas as autoridades, já citadas anteriormente,
e de todos que nos honraram com o seu
comparecimento nesta noite.

Convidamos a todos que permaneçam
no recinto, logo após a execução Hino de Santa
Catarina, para ouvirmos os funcionários do
Hospital Nossa Senhora das Dores, que nos
brindarão com a interpretação do Hino Oficial
dos 70 Anos da Instituição. E quero agradecer
de forma especial a Orquestra Sinfônica da
Assembleia de Deus de Capinzal sob a regência
do maestro Ivanor Libardone, que orgulha a
todos, nesta noite.

Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina, e na sequência a
interpretação do Hino Oficial dos 70 Anos da
Instituição pelos os funcionários do Hospital
Nossa Senhora das Dores.

(Procede-se à execução e interpretação
dos hinos.)

Antes de encerrar a presente sessão, a
Presidência convoca outra, ordinária, para o dia
subsequente à hora regimental.
[Degravação: Taquígrafa Cristiany] [Revisão:
Coordenadora Carla].
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 035-DL, de 2017
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, ALTERA o Ato da Presidência
nº 004-DL, de 21 de fevereiro de 2017.
Substitui o Deputado José Nei Ascari, nas Comissões de Constituição e
Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pelo Deputado
Ricardo Guidi.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Jean Kuhlmann
Deputado Ricardo Guidi
Deputado Darci de Matos
Deputado Dirceu Dresch
Deputado João Amin
Deputado Marcos Vieira
Deputado Rodrigo Minotto
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Deputado Fernando Coruja
Deputado Antonio Aguiar
Deputado Milton Hobus
Deputado Gabriel Ribeiro
Deputada Luciane Carminatti
Deputado José Milton Scheffer
Deputado Patrício Destro
Deputado Marcos Vieira
Deputado Rodrigo Minotto
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Deputado Romildo Titon
Deputado Manoel Mota
Deputado Ricardo Guidi
Deputado Dirceu Dresch
Deputado Patrício Destro
Deputado Serafim Venzon
Deputado Rodrigo Minotto
COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Pe. Pedro Baldissera
Deputado José Milton Scheffer
Deputado Natalino Lázare
Deputado Dóia Guglielmi
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Deputado Fernando Coruja
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Dalmo Claro
Deputado Dirceu Dresch
Deputado Nilso Berlanda
Deputado Marcos Vieira
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO
Deputado Manoel Mota
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Milton Hobus
Deputada Luciane Carminatti
Deputado João Amin
Deputado Marcos Vieira
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Deputado Antonio Aguiar
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Ricardo Guidi
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Natalino Lázare
Deputado Serafim Venzon
Deputado Rodrigo Minotto
COMISSÃO DE SAÚDE
Deputado Fernando Coruja
Deputado Antonio Aguiar
Deputado Dalmo Claro

Deputado Neodi Saretta
Deputado José Milton Scheffer
Deputado Serafim Venzon
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Deputado Manoel Mota
Deputado Fernando Coruja
Deputado Jean Kuhlmann
Deputado Dirceu Dresch
Deputado Altair Silva
Deputado Serafim Venzon
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Jean kuhlmann
Deputado Dirceu Dresch
Deputado Cleiton Salvaro
Deputado Nilso Berlanda
Deputado Dóia Guglielmi
Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL,
COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO MERCOSUL
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Manoel Mota
Deputado Gelson Merisio
Deputado Neodi Saretta
Deputado Altair Silva
Deputado Marcos Vieira
Deputado Rodrigo Minotto
COMISSÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Ricardo Guidi
Deputado Neodi Saretta
Deputado João Amin
Deputado Dóia Guglielmi
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE PESCA E AQUICULTURA
Deputado Antonio Aguiar
Deputado Manoel Mota
Deputado Gabriel Ribeiro
Deputado Pe. Pedro Baldissera
Deputado José Milton Scheffer
Deputado Dóia Guglielmi
Deputado Rodrigo Minotto
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Deputado Romildo Titon
Deputado Manoel Mota
Deputado Darci de Matos
Deputado Pe. Pedro Baldissera
Deputado Altair Silva
Deputado Dóia Guglielmi
Deputado Cesar Valduga
COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL
Deputado Fernando Coruja
Deputado Romildo Titon
Deputado Milton Hobus
Deputado Pe. Pedro Baldissera
Deputado Patrício Destro
Deputado Serafim Venzon
Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Deputado Antonio Aguiar
Deputado Romildo Titon
Deputado Ricardo Guidi
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Cleiton Salvaro
Deputado Serafim Venzon
Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Deputado Fernando Coruja
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Ismael dos Santos
Deputado Neodi Saretta
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Deputado Nilso Berlanda
Deputado Serafim Venzon
Deputado Narcizo Parisotto
COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS
Deputado Romildo Titon
Deputado Ismael dos Santos
Deputado Dalmo Claro
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Natalino Lázare
Deputado Serafim Venzon
Deputado Narcizo Parisotto
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de novembro de 2017.

Deputado SILVIO DREVECK
Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO MILTON HOBUS
Of. nº 0808/2017-CM Florianópolis, 08 de novembro de 2017.
Ao Excelentíssimo Senhor,
SILVIO DREVECK
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC
Assunto: Indicação Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Senhor Presidente,
Como líder da bancada do Partido Social Democrático, indico

o Deputado Ricardo Guidi para substituir o Deputado José Nei Ascari na
vaga do PSD, nas seguintes comissões:

• Comissão de Constituição e Justiça
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Atenciosamente,

MILTON HOBUS
Deputado Estadual

Líder do PSD
Lido no Expediente
Sessão de 09/11/17

*** X X X ***

ATOS DA MESA DL

ATO DA MESA Nº 056-DL, de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 57, inciso I, do
Regimento Interno, no uso de suas atribuições
CONVOCA o cidadão Carlos Fernando Coruja Agustini, 2º Suplente da
Coligação PSD, DEM, PMDB e PRB, para ocupar cadeira de Deputado neste
Poder, em decorrência da renúncia do Deputado José Nei Ascari, indicado
para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de novembro de 2017.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes -1º Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
Ofício nº 255/2017 Florianópolis, 08 de Novembro de 2017
Ilmo Sr.
SILVIO DREVECK
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina
Florianópolis - SC

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, utilizo-me do presente para

comunicar a Vossa Excelência minha renúncia ao mandato de Deputado
Estadual, em razão da aprovação do meu nome para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
realizada nesta data, no Plenário deste Parlamento.

Solicito que sejam adotadas todas as providências
pertinentes

Com votos de estima de consideração.
Atenciosamente,

José Nei Ascari
Deputado Estadual

Lido no Expediente
Sessão de 09/11/17

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 057-DL, de 2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 57, inciso II, do
Regimento Interno, no uso de suas atribuições
CONVOCA o cidadão Roberto Luiz Salum, 6º Suplente da Coligação
PSD, DEM, PMDB e PRB, para ocupar cadeira de Deputado neste
Poder, em decorrência do afastamento do Deputado Moacir Sopelsa,
para ocupar o cargo de Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 9 de novembro de 2017.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - 1º Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - 4º Secretário

*** X X X ***

ATO DA MESA

ATO DA MESA Nº 568, de 09 de novembro de 2017
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições e nos termos do parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: com fundamento no art. 16 da Lei
Complementar nº 491, de 20 de janeiro
de 2010

CONSTITUIR Comissão de Sindicância Investigativa,
integrada pelos servidores PTOLOMEU BITTENCOURT JUNIOR,
matrícula nº 1020, que presidirá os trabalhos, JULIANA CRISTINA DA
CRUZ, matrícula nº 7228, e MARIA DE LOURDES GHIZZO, matrícula
nº 1823, com os encargos de, no prazo de 30 (trinta dias), apurar
ocorrência registrada na Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Maurício Eskudlark - Secretário

*** X X X ***

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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, DE 40
(QUARENTA) BEBEDOUROS DE COLUNAE 05 (CINCO) BEBEDOUROS
DE MESA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALESC.

DATA: 23/11/2017 - HORA: 09:00 horas

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 23 de novembro de
2017. O Edital poderá ser retirado por processo de descarregamento
virtual (download) no sítio eletrônico da ALESC www.alesc.sc.gov.br), no

link ‘Consultas - Licitações - Aviso de Licitação’ ou na Coordenadoria de
Recursos Materiais, no 6º Andar, Edifício João Cascaes na Avenida
Hercílio Luz, 301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis.

Florianópolis/SC, 08 de novembro de 2017.

Lonarte Sperling Veloso

Coordenador de Licitações e Contratos

*** X X X ***

OFÍCIO

OFÍCIO Nº 0704.0/2017
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Federação Catarinense de
Desportos de Cegos e Baixa Visão (FECADESC), de Joinville, referente
ao exercício de 2016.

Carlos Roberto Sestrem
Presidente da FECADESC

*** X X X ***
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 1906, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e em

conformidade com a Resolução nº 967, de

11 de dezembro de 2002,

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 034/2017.

Matr Nome do Servidor Função

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCÃO
VIANNA

Pregoeiro

1039 VICTOR INÁCIO KIST Pregoeiro substituto

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT Equipe de apoio

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1907, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor LUIZ EDUARDO DE

SOUZA, matrícula nº 6852, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Projetos e Desenvolvimento, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedi-
mento do respectivo titular, BRIAN VENCESLAU MICHALSKI, matrícula
nº 6328, que se encontra em fruição de férias por vinte dias, a contar de 20
de novembro de 2017 (DTI - Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento).

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução
nº 002/2006, enquanto estiver no exercício de cargo em comissão, o
servidor não perceberá adicional de exercício.
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1908, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
EGON BENTO BAUM, matrícula nº 5218, de PL/GAB-68 para o
PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Silvio Dreveck)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1909, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e
convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ILSON VICENTE DE LIMA JUNIOR, matrícula nº 8106, de PL/GAB-77
para o PL/GAB-82, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Mario Marcondes)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1910, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e
convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JOICE PINTO, matrícula nº 7758, de PL/GAB-63 para o
PL/GAB-89, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Mario Marcondes)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1911, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e
convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
PAULO CESAR DOS SANTOS, matrícula nº 8269, de PL/GAB-91 para o
PL/GAB-80, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Milton Hobus)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1912, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora JOSIANE MONTIBELLER,
matrícula nº 7057, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-87, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Liderança do PSD).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1913, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,
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RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor GUILHERME MONDARDO
JUNIOR, matrícula nº 4835, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Liderança do PSD).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1914, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora SIMONE SARTORI, matrícula
nº 8306, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-61, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 08 de
Novembro de 2017 (MD - 1ª Vice-Presidência).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1915, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ALBANES BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS, matrícula
nº 3503, de PL/GAB-89 para o PL/GAB-85, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep
Ricardo Zanatta Guidi)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1916, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JULIA PEDROSO ZANATTA, matrícula nº 7390, de PL/GAB-82
para o PL/GAB-81, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1917, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e
convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUCIANO PORTO, matrícula nº 4059, de PL/GAB-84 para o PL/GAB-80,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1918, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e
convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora MARIA JOSEFINA GAVA, matrícula nº 6557, de PL/GAB-44
para o PL/GAB-42, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1919, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor GABRIEL NIENCHOTTER,
matrícula nº 8601, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-54, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1920, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JOSE PAULO CASCAES, matrícula
nº 4137, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-55, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1921, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor PAULO PAVEI, matrícula nº 6429,
do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-12, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de Novembro de
2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1922, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor SERGIO SACHET, matrícula
nº 6744, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1923, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor VALTER JOSE DE ANDRADE,
matrícula nº 3721, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-71, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1924, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor RUI BUSSOLO, matrícula
nº 3441, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-68, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1925, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora PRISCILA AMARAL PISONI,
matrícula nº 8139, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-45, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1926, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora MARLENE BOROVSKI, matrícula
nº 8678, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-55, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***

PORTARIA Nº 1927, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora MARIANI CANEVER LIBRELATO,
matrícula nº 6831, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1928, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora MARIA LUIZA DE SOUZA
ZANOLLI, matrícula nº 8320, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-62, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1929, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora MARIA ELOÁ DE ASSUNÇÃO DO
NASCIMENTO, matrícula nº 7474, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1930, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora MANUELLA GREGORIO
WENSING, matrícula nº 7373, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-38, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1931, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora LETICIA KATIA DOS SANTOS
DELA ROCA, matrícula nº 3349, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-100, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1932, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor LEONARDO GARCIA HEINZEN,
matrícula nº 7249, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-68, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1933, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora JULIA GARCIA, matrícula
nº 6289, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-83, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1934, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JORGE MACUCO JUNIOR,
matrícula nº 2851, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-68, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1935, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JOELCI TISCOSKI, matrícula
nº 4666, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-62, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1936, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JERONIMO LOPES, matrícula
nº 2492, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-77, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***

PORTARIA Nº 1937, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora JANICE APARECIDA STEIDEL
KRASNIAK, matrícula nº 7004, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-75, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1938, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora GISELA STEINER SCAINI,
matrícula nº 9140, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-93, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1939, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora GABRIELA MILANEZE SONEGO
DE MENEZES, matrícula nº 6836, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-25, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1940, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora FRANCIELA CUSTODIA LIMA,
matrícula nº 7369, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-63, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1941, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor EVERALDO MARTINS, matrícula
nº 8547, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-68, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1942, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor DIEGO ROCHA SPIRELE,
matrícula nº 8546, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-25, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Jose Nei Alberton Ascari).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1943, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001 e

002/2006, e alterações e convalidada pela lei

complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR JOSIANE MONTIBELLER, matrícula nº 7057,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-72, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 09
de Novembro de 2017 (Gab Dep Milton Hobus).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1944, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001 e

002/2006, e alterações e convalidada pela lei

complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR LETICIA KATIA DOS SANTOS DELA ROCA,
matrícula nº 3349, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-87, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 09 de Novembro de 2017 (Liderança do PSD).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1945, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001 e

002/2006, e alterações e convalidada pela lei

complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR VALTER JOSE DE ANDRADE, matrícula
nº 3721, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAL-72, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 09 de Novembro de 2017 (Liderança do PSD - Criciúma).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***

PORTARIA Nº 1946, de 9 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º, 11 e 92 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR GISELA STEINER SCAINI, matrícula nº 9140,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-93, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 09
de Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi - Araranguá).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1947, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º, 11 e 92 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK,
matrícula nº 7004, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-75, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1948, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR MARIA ELOÁ DE ASSUNÇÃO DO
NASCIMENTO, matrícula nº 7474, para exercer o cargo de provimento
em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-55, Atividade
Parlamentar Externa/Biométrico, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de 09 de Novembro de 2017 (Gab Dep
Ricardo Zanatta Guidi - Criciúma).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1949, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR EVERALDO MARTINS, matrícula nº 8547, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-68, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 09 de Novembro
de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi - BaIneário Arroio do Silva).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 1950, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001 e
002/2006, e alterações e convalidada pela lei
complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

NOMEAR FRANCIELA CUSTODIA LIMA, matrícula
nº 7369, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-63, Atividade Parlamentar Externa/Biométrico,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 09 de
Novembro de 2017 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi - Criciúma).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1951, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:
LOTAR o servidor da Secretaria de Segurança

Pública à disposição da Assembleia Legislativa LUIZ AUGUSTO
LUZ FAISCA, matrícula nº 9228, no Gab Dep Fernando Coruja, a
contar de 9 de novembro de 2017.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1952, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:
LOTAR o servidor da CODESC à disposição da

Assembleia Legislativa CELSO DE OLIVEIRA BEZ, matrícula nº 8091,
no Gab Dep Fernando Coruja, a contar de 9 de novembro de 2017.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***
PORTARIA Nº 1953, de 09 de novembro de 2017
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:
LOTAR a servidora da Secretaria de Estado da Saúde à

disposição da Assembleia Legislativa SOLANGE MARIA DOS
SANTOS, matrícula nº 9181, no Gab Dep Fernando Coruja, a contar
de 9 de novembro de 2017.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

*** X X X ***

POJETO DE CONVERSÃO EM LEI

PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 00213/2017
Altera o art. 11 da Lei nº 14.610, de 2009,
que dispõe sobre o Programa Catarinense
de Inclusão Social Descentralizado, e
estabelece outras providências.

Art. 1º O art. 11 da Lei nº 14.610, de 7 de janeiro de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Fica revogada a Lei nº 12.120, de 9 de janeiro de
2002.”(NR)

Art. 2º Fica restaurada, a contar de 7 de janeiro de 2009, a
Lei nº 14.257, de 19 de dezembro de 2007, respeitadas as
alterações promovidas na Lei nº 13.342, de 10 de março de 2005,

pelas Leis nº 14.605, de 31 de dezembro de 2008, e nº 15.856,
de 2 de agosto de 2012.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,

Deputado José Milton Scheffer
Relator

*** X X X ***

PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 0442.1/2017
Institui o ano de 2018 como o ano dos
Açores em Santa Catarina comemorativo
dos 270 anos da chegada dos açorianos.

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Estado de Santa Catarina
o ano de 2018 como o “Ano dos Açores”, comemorativo aos 270 anos
da chegada dos primeiros açorianos no Estado de Santa Catarina..

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Manoel Mota
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem por finalidade instituir o ano de 2018

como o ano dos Açores no Estado de Santa Catarina.
A migração açoriana foi a maior empreitada de colonização

ocorrida durante o chamado Brasil Colônia. Efetivamente, ela foi amais
numerosa e a que mais contribuiu para a formação da população do
litoral catarinense.

O arquipélago dos Açores foi descoberto e ocupado pelos
portugueses em meados do século XV. Situado no paralelo 38, no
Atlântico Norte, dista cerca de 1.300 Km de Lisboa e 3.100 Km de
Washington. Seu território geográfico é de 2.300 Km² que se estende
por 800 km de leste a oeste. Apenas duas ilhas são maiores que a ilha
de Santa Catarina (425 Km2), a de São Miguel (746 Km2) e do Pico
(447 Km2). A Ilha do Corvo possui apenas 17Km2.

A população dos Açores atualmente é praticamente a mesma
do tempo da migração para Santa Catarina, 240 mil habitantes.
Contribuíram para a formação de sua população, portugueses de várias
regiões do continente, flamengos (atual Bélgica), espanhóis, árabes,
africanos e judeus. Ponto de parada de quase todas a naus que iam e
vinham do novo mundo teve papel importante na ligação entre a Europa
e a América. Das nove ilhas (Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa,
São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo) apenas Santa Maria não têm origem
vulcânica. Os Açores pertencem à Macaronésia, região geográfica composta
pelos arquipélagos das Canárias, da Madeira, Açores e Cabo Verde.

Os habitantes dos Açores são caracterizados até hoje como
“ilhéus de costas para o mar”, vivem praticamente da agricultura e da
pecuária, debruçados sobre suas lagoas, em Tempos idos, de modo
geral, só se aventuram ao mar para a caça da baleia nos canais entre
ilhas centrais, sobretudo a partir do final do século XVIII, portanto, após
a migração para Santa Catarina. Os açorianos não são os marujos
como muitos historiadores imaginaram. Em Santa Catarina, sim, eles
dividirão suas atividades entre a roça e a pescaria.

Segundo Luís da Silva Ribeiro, em sua Etonografia açoriana,
a maioria da população açoriana era constituída por agricultores.
Somente após o século XIX, “diferenciam-se as profissões e, ao lado
dos cultivadores, apareceram os pescadores marítimos. O fato deu-se,
em geral, nas povoações de maior importância, pois nas outras
conservaram-se mais ou menos confundidas”. Aqui veremos acontecer
coisa semelhante, de modo geral se tem uma roça e uma tarrafa.
Trabalha-se na terra e no mar. Poucos se especializarão em apenas
uma atividade. O autor diz que a “pesca não constitui divertimento para
a maioria da gente”, e que há muito açoriano que nunca colocou o pé
em uma embarcação. Segundo ele, o mar não exerceu ação decisiva na
vida da população açoriana. “regulada pelos trabalhos agrícolas que
constituem a ocupação habitual da maioria da população e a mais
abundante fonte de riqueza”. Ribeiro aponta ainda dois aspectos
importantes para esta pouca atração do mar para os açorianos, o fato
de ser pouco psicoso e quase sempre agitado.

Segundo Avelino de Freitas Meneses, entre os cerca de seis
mil açorianos embarcados para Santa Catarina entre 1747 e 1753, a
maioria quase absoluta era de agricultores. Em uma amostragem de 68
casais que zarparam de Angra de Heroísmo, em 1752, em direção à
Ilha de Santa Catarina, havia entre os homens, 55 lavradores, 4
pedreiros, 2 estudantes, 2 pescadores, 1 carpinteiro, 1 barbeiro e 1 alfaiate.
Entre as mulheres, 46 fiadeiras, 6 tecedeiras, 2 costureiras e 1 lavadeira.

Costuma-se atribuir a vinda dos açorianos para Santa
Catarina como fruto da miséria, falta de terra e dos abalos sísmicos.
Nos Açores hoje, o pesquisador que mais se dedica à história daquele
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arquipélago no século XVIII, Avelino de Freitas Menezes, taxativo em
afirmar que miséria, falta de terra e abalos sísmicos sempre existiram
no Arquipélago e que a década de 1740 não foi das piores para os
ilhéus, foi até um período de relativa expansão econômica. Ele relata
que a Coroa portuguesa dificilmente se sensibilizaria por causa da
petição de habitantes pobres que pediam para migrar. Meneses afirma
textualmente que a causa da colonização do Sul do Brasil foi de
natureza militar atendendo aos interesses da Coroa de tomar posse
definitiva do Sul da América através do “Uti-possidetis” (quem ocupa é
dono). Para ele a vinda dos açorianos foi uma colonização, haja vista
que vieram para ocupar território. Outra razão forte para pensar assim,
segundo ele, é o fato de que os colonos vieram com funções militares,
organizados militarmente em companhias. Foi o estabelecimento dos
açorianos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul que fez com que esta
parte da América do Sul torna-se efetivamente portuguesa e não espanhola.

Naturalmente, os açorianos não trouxeram apenas suas
poucas roupas e alfaias domésticas, carregaram consigo sua visão de
mundo, seu imaginário, suas histórias de bruxa e lobisomens.

No seu processo de adaptação ao novo, estranho e
desconhecido quadro natural tiveram a capacidade de absorver a
cultura da mandioca e de construir o engenho de farinha, fundindo
elementos do moinho de vento e da atafona. Foi um verdadeiro
processo de industrialização do processo de produção da farinha de
mandioca. O açoriano tentou implantar a cultura do trigo em Santa
Catarina, como não logrou êxito, passou a fazer a farinha de mandioca
extremamente fina para poder dar-lhe o mesmo uso da farinha de trigo.
Por isso a farinha de mandioca catarinense é diferente das outras
produzidas em todo o Brasil e é chamada de farinha polvilhada.

Dos açorianos herdamos, além de uma rica literatura,
caracterizada pelos versos de improviso, pasquins e rimas, manifes-
tações diversas de arte popular (renda de bilro, cerâmicas utilitárias) e
de técnicas de produção variada. O linguajar também forte influência
açoriana no som cantado, na alta flexão da voz e no uso de infinitas
palavras que os dicionários costumam caracterizar como português
arcaico. A hoje polêmica Farra do boi, chamada antes de brincadeira do
boi, boi de campo, ou boi na vara, também descende da tourada a
corda da Ilha Terceira.

No dia 21 de outubro de 1747 partiram do Porto de Angra, na
Ilha Terceira, Açores, duas naus Jesus, Maria José com 236 pessoas a
bordo e Sant’Ana e Senhor do Bonfim com 237 pessoas embarcadas.
Ao chegarem a Ilha de Santa Catarina, em 6 de janeiro de 1748, 12
pessoas tinham morrido na travessia. Desembarcaram, em 22 de
fevereiro de 1748, os primeiros 461 açorianos em solo catarinense.
Depois chegaram outras levas em 1749, 1750, 1751, 1752 e 1754, num
total de mais de 5 mil açorianos dos 5.499 embarcados entre 1747 e 1753.

Para comemorar os 270 anos da chegada dos primeiros
açorianos a Santa Catarina é que propomos que o ano de 2018 seja o
Ano dos Açores em Santa Catarina como o ano comemorativo dos 270
anos da chegada dos primeiros açorianos a Santa Catarina.

Santa Catarina deve muito de sua identidade cultural aos
açorianos que aqui construíram uma sociedade alicerçada em princípios
e valores perenes.

Dessa forma, espero contar com o apoio de meus pares para
a aprovação desta proposta legislativa de interesse público.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI 0443.2/2017

Declara de utilidade pública a Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Correia
Pinto.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Correia Pinto, com sede no Município
de Correia Pinto.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na 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 - 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;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento

ou não de verba pública, no exercício referente à prestação de contas, e, em
caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a destinação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Romildo Titon
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17

JUSTIFICATIVA
A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Correia

Pinto, é uma sociedade civil, de caráter assistencial, sem fins
lucrativos, com sede no Município de Correia Pinto, que tem por
finalidade congregar aposentados e pensionistas da previdência social,
promovendo estudos e aperfeiçoamento da legislação previdenciária.
Da mesma forma, promove congressos, conferências, seminários e
debates, visando informar e conscientizar os associados e a
comunidade em geral, sobre seus direitos e deveres.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
Colegas para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de
interesse público.

Deputado Romildo Titon
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0444.3/2017
Proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos
no Estado de Santa Catarina.

Art. 1º É vedada a prática da pulverização aérea de
agrotóxicos no território do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis, sujeitará o infrator a penalidade de multa
a ser fixada no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com
base nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

§ 1º Na reincidência da infração, a multa será aplicada em dobro.
§ 2º Cumulativamente à multa prevista neste artigo, os

insumos, materiais, equipamentos aplicados em desacordo com esta
Lei serão apreendidos e posteriormente destruídos por método que não
cause gravame ao meio ambiente.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e/ou
existentes, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se
necessárias, inclusive nos orçamentos futuros.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicação.

Sala das sessões,
Deputado CESAR VALDUGA

Lido no Expediente
Sessão de 08/11/17

JUSTIFICATIVA
Imagine tomar um galão de cinco litros de veneno a cada

ano. É o que os brasileiros consomem de agrotóxico anualmente,
segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). “Os dados sobre o
consumo dessas substâncias no Brasil são alarmantes”, disse Karen
Friedrich, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Em nenhum outro lugar do mundo se utiliza tanto veneno
nas lavouras quanto no Brasil! Os agrotóxicos utilizados na produção
da maioria dos alimentos no Brasil causam danos ao meio ambiente
e à saúde do produtor rural e do consumidor, estudos nacionais e
internacionais não deixam dúvidas sobre os danos causados por esses
produtos na população, principalmente nos trabalhadores e
comunidades rurais, e no meio ambiente. Além da contaminação dos
alimentos, da terra, das águas - que em algumas situações torna-se
imprópria para o consumo humano - temos a intoxicação de seres
vivos, como os mamíferos (incluindo o homem), peixes, aves e insetos.
Regiões com alto uso de agrotóxicos apresentam incidência de
câncer bem acima da média nacional e mundial.

Portanto o uso de agrotóxico é um grave problema de saúde
pública, que precisa ser enfrentado urgentemente e que está afetando
a vida das futuras gerações, para cobrar uma redução do uso de
agrotóxicos no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) lançou um
documento no qual compila dados alarmantes sobre os riscos dessas
substâncias para a saúde, tanto para o agricultor, que está em contato
direto com o produto, como para qualquer consumidor.

O Relatório: Vigilância em Saúde de Populações Expostas a
Agrotóxicos no Estado de Santa Catarina, elaborado pelo Ministério da
Saúde, traz dados alarmantes sobre alto índice de consumo e comer-
cialização de agrotóxicos na agricultura Catarinense, refletindo nos
altos teores de contaminantes destes compostos nos alimentos
consumidos no nosso Estado, adverte o mesmo:

O Brasil se destaca, desde 2008, como o maior consumidor
mundial de agrotóxicos, respondendo por 19% do mercado. Em 2012,
estudo da ANVISA e do Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da
Universidade Federal do Paraná, divulgado durante o 2º. Seminário
sobre Mercado de Agrotóxicos e Regulação, mostra que a taxa de
crescimento do mercado brasileiro de agrotóxicos, entre 2000 e 2010,
foi de 190% contra 93% do mercado mundial. Em sete anos, a
quantidade de agrotóxicos utilizada por área plantada no Brasil mais do
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que dobrou, passando de 7 kg por hectare em 2005 para mais de 18
kg por hectare em 2012, segundo dados do AGROFIT/MAPA e IBGE. De
modo semelhante ao comportamento nacional, de acordo com a Tabela

1, observa-se em Santa Catarina o crescimento da taxa de consumo
de agrotóxicos sem aumento proporcional na área plantada, tornando
as ações de regulação e vigilância cada vez mais necessárias.

Informa ainda, o referido Relatório, sobre a incidência de intoxicações
por agrotóxicos em Santa Catarina, que:

Segundo a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014 (revoga
Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011), a intoxicação por
agrotóxicos faz parte da Lista de Notificação Compulsória (LNC) e deve
ser notificada através da ficha de intoxicações exógenas do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Apesar de algumas oscilações, a análise conjunta da
evolução da área de produção agrícola, do consumo de agrotóxicos e
da incidência das intoxicações, no mesmo período revelou um
decréscimo na área de plantio e um aumento superior a três vezes na
taxa de consumo de agrotóxicos (Figura 2).

Além disso, a incidência de intoxicações acompanha a
tendência de aumento de consumo de agrotóxicos, variando de 4,16
para 7,33 casos por 100.000 habitantes. De modo geral, houve queda
das notificações no ano de 2007, devido a alteração do sistema de
registro de notificação de intoxicação por agrotóxicos para intoxicação
exógena e do SINAN Windows para o SINAN NET.
Do total de 295 municípios do estado, 177 (60%) municípios
registraram casos de intoxicação no SINAN, entre 2006 e 2014. Entre
os municípios que mais registraram notificações, destacam-se
Florianópolis (n=267), Joinville (n=207) e Itajaí (n=161), conforme a Figura 3.

O Ministério da Saúde lançou relatório que confirma o uso
ostensivo de agrotóxicos no Brasil e aponta um aumento
desproporcional da comercialização em comparação com a área
plantada. Entre 2007 e 2013, as vendas aumentaram 90,5% no país,
enquanto a área plantada aumentou apenas 19,5%.

A ampla utilização dos agrotóxicos em vários ambientes
representa risco à saúde do trabalhador e da sociedade. Embora toda a
sociedade esteja exposta à ação dos agrotóxicos em maior ou menor
grau, os trabalhadores são os que mais sofrem os efeitos da dupla
(trabalho e ambiente) ou tripla (trabalho, ambiente e consumo) exposição.

A exposição ocupacional e/ou ambiental a agrotóxicos está
relacionada com diversos efeitos sobre a saúde humana, incluindo
alterações subclínicas e clínicas, intoxicações agudas e/ou crônicas,
podendo até ser fatais.

Os agrotóxicos podem determinar três tipos de intoxicação:
aguda, subaguda e crônica.

A intoxicação aguda é aquela na qual os sintomas surgem
rapidamente, algumas horas após a exposição excessiva, por curto
período, a produtos extremamente ou altamente tóxicos. Pode ocorrer
de forma leve, moderada ou grave, a depender da quantidade de
veneno absorvido. Os sinais e sintomas são nítidos e objetivos.

A intoxicação subaguda ocorre por exposição moderada ou
pequena a produtos altamente tóxicos ou medianamente tóxicos e tem
aparecimento mais lento. Os sintomas são subjetivos e vagos, tais
como dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e
sonolência, entre outros.

A intoxicação crônica caracteriza-se por surgimento tardio, em
meses ou anos, por exposição pequena ou moderada a produtos
tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando danos irreversíveis, do tipo
paralisias e neoplasias.

A exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer muito
tempo após a exposição, dificultando a correlação com o agente. Entre
os efeitos associados à exposição crônica a ingredientes ativos de
agrotóxicos, podem ser citados infertilidade, impotência, abortos,
malformações, neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre
o sistema imunológico e câncer.

A pulverização de defensivos agrícolas aérea, realizada por
meio de aviões, é extremamente prejudicial para a sociedade e meio
ambiente. Dados de pesquisas e da subcomissão que tratou do tema
da Câmara dos Deputados indicam que cerca de 70% do agrotóxico
aplicado por avião não atinge o alvo, ou seja, o produto vai atingir o
meio ambiente do entorno, sejam eles outros agricultores e plantações,
casas, escolas, hospitais, reservas ecológicas e mananciais de água
que abastecem as cidades. É a chamada deriva que resulta da
dispersão destas substâncias pelo ambiente, contaminando não só a
plantação, mas o solo, lençóis freáticos e áreas urbanas, além de subir
para a atmosfera. Com as precipitações pluviométricas, retornam em
forma de “chuva de agrotóxico”.

O dano ao meio ambiente é devastador para a própria
agricultura comercial, pois a pulverização aérea mata abelhas e
borboletas que são imprescindíveis para a polinização de diversas
culturas. Estima-se que cerca de 70% das culturas agrícolas produzidas
pelo ser humano dependem desses insetos. Sem esquecer que a
pulverização aérea é responsável pela mortandade de diversos
pássaros e animais de pequeno porte.

A economia agrícola, portanto, depende diretamente dos
serviços prestados pelos ecossistemas e, os serviços ambientais
fornecidos anualmente estima-se que valem trilhões de dólares. Por
outro lado, o desenvolvimento econômico que destrói habitats e
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prejudica serviços podem criar elevados custos para a humanidade a
curto e longo prazo. Isto reclama a necessidade de políticas que
alcance um equilíbrio entre a manutenção dos serviços do ecossistema
e prossecução dos objetivos do desenvolvimento econômico em curto prazo.

Por oportuno, ressalta-se a manifestação contida no
PARECER TÉCNICO 246/15 CAEX, elaborado por técnicos do Ministério
Público de São Paulo, que advertem que as condições meteorológicas,
como temperatura do ar, umidade relativa, direção e velocidade dos
ventos, devem ser minimamente favoráveis para a aplicação dos
agrotóxicos por aviões, e que diante da análise de caso concreto concluiu:

1. Quase não se apresentam momentos em que há
condições favoráveis para todos os 3 parâmetros juntos;
2. Quando ocorre, se dá, na maioria das vezes, por
poucos minutos;
3. A maioria dos momentos favoráveis, com espaços maiores
de tempo, se dão nas madrugadas;
4. A velocidade do vento é fator de maior limitação;
5. Mesmo que no momento da aplicação os parâmetros
sejam favoráveis, é impossível prever a ocorrência de rajadas
de ventos com altas velocidades durante a pulverização;
6. No entanto, há que se destacar que as aplicações sequer
tem respeitado as restrições mínimas. (destacou-se)
Ainda sobre esse tema, colaciona-se a manifestação contida

no Dossiê Abrasco, (um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na
saúde), sobre a pulverização aérea:

Proibição da pulverização aérea
Mesmo sendo a única forma de pulverização que conta com
legislação específica, a pulverização aérea termina por ser a
mais perigosa e contaminante. Segundo dados apresentados
no relatório da subcomissão que tratou do tema dos
agrotóxicos na Câmara Federal, apenas 30% dos venenos
jogados nas lavouras atingem o “alvo”, e os 70% restantes
se transformam em deriva, dos quais 20% vão para o ar e
50% para a terra (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011); quando
chove, os resíduos acumulados na terra são transferidos
para o lençol freático, contaminando as águas. Além de
proibir a pulverização aérea, deve-se instituir uma legislação
que estabeleça limites à aplicação terrestre, impondo
distâncias obrigatórias em relação a populações (humanas e
animais), nascentes de água, rios e territórios de produção
agroecológica, para que os venenos não prejudiquem aqueles
que optaram por uma produção sem agrotóxicos.
Necessidade • Proibição da pulverização aérea no Brasil e
instituição de legislação sobre as distâncias mínimas
permitidas para a pulverização terrestre. (destacou-se)
Ressalta-se ainda que os agricultores que procuram usar

moderadamente e os que não usam agrotóxicos, caso dos que
produzem em sistemas agroecológicos e orgânicos são muito
prejudicados pela pulverização por aérea. Além de ser é
extremamente danosa e impactante também é uma ação autoritária,
pois não respeita a escolha de quem fez a opção de fazer uma
agricultura livre de venenos e uma produção de alimentos saudáveis.

Diante desse quadro, ouvindo relatos de casos de
contaminação e desrespeito com comunidades rurais, meio ambiente e
saúde da população é que tomamos essa iniciativa. Nosso objetivo é
proteger a vida em primeiro lugar e pelo menos diminuir o uso de
agrotóxicos. Todos sabem que os agrotóxicos matam e ou causam
complicações à saúde humana que muitas vezes vão se manifestar
somente após alguns anos, gerando perdas e sofrimentos para as
famílias, bem como excessivos gastos para o sistema pública de saúde.

No que tange ao aspecto constitucional, convém ressaltar
que em nada estamos ferindo a Constituição da República com este
nosso Projeto de Lei, uma vez que a proposição versa sobre matéria de
competência legiferante concorrente: a) conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição (art. 24, VI), b) produção e consumo (art. 24, V),
c) proteção e defesa da saúde (art. 24, XII), estando também em
plena sintonia com os princípios que regem a Ordem Econômica e
Financeira de defesa do consumidor (art. 170, V), defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação (art. 170, VI), estando, portanto, em plena
conformidade com o comando constitucional que reclama a obrigação
concorrente do Estado de cuidar e preservar o meio ambiente natural
e artificial, bem como da qualidade de vida e a saúde das presentes e
futuras gerações (art. 225).

Ademais, frisa-se, e é importante frisar, que a presente
proposição não cria ou redesenha qualquer órgão da Administração
Pública, nem cria deveres diversos daqueles genéricos já
estabelecidos, como também não cria despesas extraordinárias não

havendo, portanto, seguindo melhor orientação da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
óbice de natureza constitucional, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual. Lei
5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de
câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo
lei que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão no ARE 878911.
Relator: MENDES, Gilmar. Publicado no DJE 11/10/2016 ATA
Nº 32/2016 - DJE nº 217, divulgado em 10.10.2016.
Disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndament
o.asp?numero=878911&classe=ARE&origem=AP&recurso=0
&tipoJulgamento=M. Acessado em 10.11.2016.) (grifou-se)

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal.
Instituição do Programa de Detecção Precoce da Deficiência
Auditiva Infantil. Inconstitucionalidade formal. Aumento de
despesas. Inocorrência e irrelevância. Violação à Separação
dos Poderes não verificada. Possibilidade de iniciativa
concorrente. Improcedência da demanda reconhecida. A
Independência dos Poderes não é absoluta a ponto de
engessar o governo; daí a harmonia estabelecida no art. 2.º,
da CF. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI-MC n.
2.072/RS, que o Poder Legislativo pode editar leis que
criem despesas, pois, caso contrário, não poderá ele
legislar sobre a maioria das matérias.
Regras restritivas dos Poderes devem ser interpretadas
também restritivamente. O art. 63 da Constituição Federal
veda o aumento de despesas apenas em projetos de
iniciativa exclusiva do Presidente da República, permitindo-o,
porém, nos projetos de iniciativa concorrente. Precedentes.
(SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Acórdão na ADIN
22715 SC 2007.002271-5. Relator: ABREU, Pedro Manoel.
Publicado em 25.05.2011. Disponível em http://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21006137/acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-22715-sc-
2007002271-5-tjsc/inteiro-teor-21006138. Acessado em
10.11.2016.) (grifou-se)
Desta feita, em observância às referidas jurisprudências

citadas do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Supremo
Tribunal Federal, resta muito claro que já está consolidado o
entendimento de que: a) parlamentares podem, nos casos de
competência concorrente, deflagrar proposições instituindo políticas e
programas; b) essas medidas não podem modificar a organização da
Administração Pública Estadual, como criação e extinção de Secretarias
e c) essas políticas podem criar despesas, exceto despesas extraordinárias.

Dito isso, como é facilmente possível destacar da mera
leitura da referida proposição, não há criação de despesas
extraordinárias, não há modificação da organização do Poder Público
Estadual. Não se determina a criação e extinção de secretarias,
tampouco se estabelecem novas atribuições para órgãos e agentes do
Poder Executivo, não se exige a contratação de servidores, nem versa
sobre regime jurídico dos servidores.

É oportuno ressaltar ainda que a função de legislar foi
atribuída, de forma típica, ao Poder Legislativo, o que pressupõe que a
este Poder foi conferida a possibilidade de deflagrar o processo legislativo.
Ressalta-se e é importante ressaltar; exceto quando houver inequívoca e
expressa previsão em sentido contrário na própria Constituição.

Feitas essas observações, resta claro que as hipóteses
constitucionais de iniciativa privativa formam um rol taxativo. E, mais
ainda, configuram a exceção, devendo, portanto, ser interpretadas
de forma restritiva.

É válida a clássica lição da hermenêutica, segundo a qual as
exceções devem ser interpretadas de forma restritiva e que os casos
de iniciativa privativa devem ser elencados em rol taxativo nas Cartas
Federal e Estadual.

Nesse sentido, e ainda corroborando com esse entendimento,
o Supremo Tribunal Federal já pacificou a jurisprudência de que:

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito,
não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que, por implicar limitação ao poder de



Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação

09/11/2017 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.193 1 9

instauração do processo legislativo, deve necessariamente
derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. (STF,
Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ
de 27.4.2001 (original sem grifos).
No mesmo norte, o ministro Gilmar Mendes, durante o

julgamento da ADI nº 2.417/SP, advertiu que a interpretação ampliativa
da reserva de poder pode aniquilar a prerrogativa de função típica do
Poder Legislativo estadual conferido pela Constituição da República:

(...) uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do
Poder Executivo, no âmbito estadual, pode resultar no
esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito
das unidades federativas. (original sem grifos).
Portanto, segundo melhor interpretação do Supremo Tribunal

Federal, as hipóteses de iniciativa privativa devem ser interpretadas
de forma restritiva, não apenas no sentido de que a enumeração
constitucional é taxativa, mas também - e principalmente - quanto ao
seu alcance porque não se deve ampliar, por via interpretativa, os
efeitos de seus dispositivos, sob pena de cerceamento e
aniquilamento de função típica de Poder e tendo ainda por agravante
quando feito pelo próprio Poder(!).

Convém ainda destacar o comando de observância obrigatória
contido no inciso XII do art. 40 da Constituição Estadual que
alerta ser de competência exclusiva deste Poder “zelar pela
preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes”.

Diante do exposto, e da relevância da matéria, contamos com
o apoio dos membros desta Casa para a célere tramitação e
aprovação da matéria.

Deputado CESAR VALDUGA
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0445.4/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 979

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o projeto
de lei que “Autoriza a concessão de uso de imóvel no Município de Joinville”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 198/2017 Florianópolis, 11 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

que autoriza a conceder gratuitamente Poder Executivo autorizado a
conceder gratuitamente a Associação de Síndrome de Down de Joinville
- ADESD, pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso gratuito de uma área de
2.273,70 m² (dois mil, duzentos e sessenta e três metros quadrados),
com benfeitorias, localizado no Município de Joinville, registrado sob o
número de transcrição 8.536, no 2º Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Joinville e cadastrado sob o nº 0569 no Sistema de Gestão
Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A concessão de uso de que trata esta Lei tem por finalidade
o desenvolvimento de atividades sociais da entidade.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0445.4/2017
Autoriza a concessão de uso de imóvel no
Município de Joinville.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

gratuitamente à Associação de Síndrome de Down de Joinville (ADESD),
pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso do imóvel com área de 2.273,70 m²
(dois mil, duzentos e setenta e três metros e setenta decímetros
quadrados), com benfeitorias, transcrito sob o nº 8.536, à fl. 158 do
Livro nº 3/E, no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Joinville e cadastrado sob o nº 00569 no Sistema de Gestão
Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. De acordo com o inciso I do parágrafo único
do art. 7º da Lei nº 5.704, de 28 de maio de 1980, fica dispensada a
concorrência para a concessão de uso de que trata esta Lei por ser a
entidade constituída de fins sociais e declarada de utilidade pública
pela Lei nº 16.659, de 9 de julho de 2015, consolidada pela Lei
nº 16.733, de 15 de outubro de 2015.

Art. 2º A concessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade permitir o atendimento pela entidade de pessoas com
Síndrome de Down e de seus familiares.

Art. 3º A concessionária, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
concessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da concessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a concessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a concessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte da concessionária.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela concessionária, sem
que ela tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade da concessionária os
custos, as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da concessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a concessão de uso, a concessionária
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo concedente, sob pena de indenização dos danos,
sem prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, concedente e concessionária
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da concessão de
uso pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joinville.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0446.5/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 980

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o projeto
de lei que “Autoriza a concessão de uso de imóvel no Município de Joinville”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 195/2017 Florianópolis, 11 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

que autoriza a conceder gratuitamente a Associação Casa do Adalto
Apoio as Crianças e Adolescentes com Neoplasia - ACAN, pelo prazo de
10 (dez) anos, o uso gratuito de uma área de 10.262,00 (dez mil,
duzentos e sessenta e dois metros quadrados), com benfeitorias, localizado
no Município de Joinville, matriculada sob nº 15.486, no 1º Registro de
Imóveis da Comarca de Joinville e cadastrado sob o nº 0660 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A concessão de uso de que trata esta Lei tem por finalidade
prestar assistência social beneficente focando a estrutura familiar da
criança e/ou adolescente em fase de tratamento de saúde, oncologia,
cardiologia, lábio palatal através dos programas por ela desenvolvidos.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração
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PROJETO DE LEI Nº 0446.5/2017
Autoriza a concessão de uso de imóvel no
Município de Joinville.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

gratuitamente à Associação Casa do Adalto - Apoio às Crianças e
Adolescentes com Neoplasia (ACAN), localizada no Município de
Joinville, pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso do imóvel com área de
10.262,00 m² (dez mil, duzentos e sessenta e dois metros quadrados),
com benfeitorias, matriculado sob o nº 15.486 no 1º Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Joinville e cadastrado sob o nº 00660 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. De acordo com o inciso I do parágrafo único
do art. 7º da Lei nº 5.704, de 28 de maio de 1980, fica dispensada a
concorrência para a concessão de uso de que trata esta Lei por ser a
entidade constituída de fins sociais e declarada de utilidade pública
pela Lei nº 13.817, de 14 de agosto de 2006, consolidada pela Lei
nº 16.733, de 15 de outubro de 2015.

Art. 2º A concessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade possibilitar à entidade a prestação de assistência social
beneficente a crianças e adolescentes em tratamento de saúde, bem
como a seus familiares.

Art. 3º A concessionária, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
concessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da concessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a concessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a concessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte da concessionária.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela concessionária, sem
que ela tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade da concessionária os
custos, as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da concessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a concessão de uso, a concessionária
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo concedente, sob pena de indenização dos danos,
sem prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, concedente e concessionária
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da concessão de
uso pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joinville.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0447.6/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 981

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o projeto
de lei que “Autoriza a concessão de uso de imóvel no Município de Laguna”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

EM Nº 192/2017 Florianópolis, 09 de outubro de 2017.
Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

que versa sobre a concessão de uso gratuito, pelo prazo de 10 (dez)
anos, à Associação Cultural Social e Terapêutica da Região da AMAREL
(ACUSTRA), uma área de 1.085,00 m² (um mil e oitenta e cinco metros
quadrados), sem benfeitorias, localizada no Município de Laguna, parte
do imóvel matriculado sob o nº 33.984 no Registro de Imóveis da
Comarca de laguna e cadastrado sob o nº 01762 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A concessão de uso de que trata esta Lei tem por finalidade
atender crianças e adolescentes apenados, que se encontram sem
situação de maior vulnerabilidade social e econômica, Município de Laguna.

A ACUSTRA desenvolve um serviço estritamente filantrópico,
atendendo de 60 a 75 crianças auxiliando na consolidação e ampliação
de conhecimentos e ajudar essas crianças e adolescentes a vencer
obstáculos no que diz respeito à aprendizagem.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0447.6/2017
Autoriza a concessão de uso de imóvel no
Município de Laguna.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

gratuitamente à Associação Cultural, Social e Terapêutica da Região da
Amurel (ACUSTRA), localizada no Município de Laguna, pelo prazo de 10
(dez) anos, o uso de uma área de 1.085,00 m² (mil e oitenta e cinco
metros quadrados), com benfeitorias, parte integrante do imóvel
matriculado sob o nº 33.984 no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Laguna e cadastrado sob o nº 01762 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. De acordo com o inciso I do parágrafo único
do art. 7º da Lei nº 5.704, de 28 de maio de 1980, fica dispensada a
concorrência para a concessão de uso de que trata esta Lei por ser a
entidade constituída de fins sociais e declarada de utilidade pública
pela Lei nº 14.471, de 23 de julho de 2008, consolidada pela Lei
nº 16.733, de 15 de outubro de 2015.

Art. 2º A concessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade possibilitar o atendimento pela entidade de crianças e
adolescentes submetidos a medidas socioeducativas e que se
encontram em situação de vuInerabilidade social e econômica.

Art. 3º A concessionária, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
concessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da concessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a concessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a concessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte da concessionária.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela concessionária, sem
que ela tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade da concessionária os
custos, as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da concessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a concessão de uso, a concessionária
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo concedente, sob pena de indenização dos danos,
sem prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, concedente e concessionária
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da concessão de
uso pelo titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 0448.7/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 982

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a concessão de uso de imóvel no Município
de Florianópolis”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 77/2017 Florianópolis, 17 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a conceder gratuitamente ao Grupo
Armação, pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso de uma área de 168,56
m² (cento e sessenta e oito metros e cinqüenta e seis decímetros
quadrados), com benfeitorias, localizada no Município de Florianópolis,
registrado na escritura pública lavrada às fls. 152 do livro nº 170 do
Cartório do 2º Ofício de Notas 1º Ofício de Protestos da Comarca da
Capital, sob o nº 0017 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria
de Estado da Administração (SEA).

A concessão de uso de que trata esta Lei tem por permitir o
desenvolvimento de atividades artísticas e culturais da atividade.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0448.7/2017
Autoriza a concessão de uso de imóvel no
Município de Florianópolis.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

gratuitamente ao Grupo Armação, localizado no Município de
Florianópolis, pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso do imóvel com área de
168,56 m² (cento e sessenta e oito metros e cinquenta e seis
decímetros quadrados), com benfeitorias, do qual o Estado é possuidor
desde 1985, situado na Praça XV de Novembro, Centro, e cadastrado
sob o nº 00017 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de
Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. De acordo com o inciso I do parágrafo único
do art. 7º da Lei nº 5.704, de 28 de maio de 1980, fica dispensada a
concorrência para a concessão de uso de que trata esta Lei por ser a
entidade constituída de fins culturais e declarada de utilidade pública
pela Lei nº 5.339, de 30 de agosto de 1977, consolidada pela Lei
nº 16.733, de 15 de outubro de 2015.

Art. 2º A concessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade permitir que a entidade continue a desenvolver atividades
artísticas e culturais voltadas à comunidade.

Art. 3º O concessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
concessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da concessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a concessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a concessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do concessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo concessionário, sem
que ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do concessionário os
custos, as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,

segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da concessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a concessão de uso, o concessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo concedente, sob pena de indenização dos danos,
sem prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, concedente e concessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da concessão de
uso pelo titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0449.8/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 983

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Altera o art. 3º da Lei nº 16.248, de 2013, que
autoriza a doação de imóvel no Município de Joinville”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 161/2017 Florianópolis, 20 de setembro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

que autoriza o Poder Público estabelecer o prazo de 5 (cinco) anos para
cumprimento do encargo previsto no caput do art. 2º da Lei nº 16.248,
de 19 de dezembro de 2013, que “autoriza a doação de imóvel no
Município de Joinville”.

A presente alteração faz-se necessária tendo em vista que o
imóvel doado não possui acesso e, o Municipio precisa proceder a
desapropriação de uma área lindeira, para que o mesmo realize as obras.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0449.8/2017
Altera o art. 3º da Lei nº 16.248, de 2013,
que autoriza a doação de imóvel no
Município de Joinville.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 16.248, de 19 de dezembro de

2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ..............................................................................
. .........................................................................................
II - deixar de cumprir os encargos da doação até 30 de

dezembro de 2022; e
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0450.1/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 984

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração,



Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração

22 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.193 09/11/201 7

o projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel no Município de
Iporã do Oeste”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 160/2017 Florianópolis, 21 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

autorizado a desafetar e doar ao Município de Iporã de Oeste, o imóvel
com área total de 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), com
benfeitorias, onde funcionava uma unidade básica de saúde,
matriculado sob o nº 7.395 no Registro de Imóveis da Comarca de
Mondaí e cadastrado sob o nº 4309 no Sistema de Gestão Patrimonial
da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente doação tem por finalidade regularizar a ocupação
do Centro de Referência de Assistância Social (CRAS) e pelo
Departamento de Assistência Social do Município.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0450.1/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Iporã do Oeste.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Iporã do Oeste o imóvel com área de 600,00 m²
(seiscentos metros quadrados), com benfeitorias não averbadas,
matriculado sob o nº 7395 no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Mondaí e cadastrado sob o nº 4309 no Sistema de Gestão
Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade, bem como à
averbação das benfeitorias existentes no imóvel.

Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade
regularizar a ocupação do Centro de Referência de Assistência Social e
do Departamento de Assistência Social do Município.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2

(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo

deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Itapiranga.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0451.2/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 985

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos da Secretaria de Estado da

Administração, o projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel
no Município de Abdon Batista”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 175/2017 Florianópolis, 30 de agosto de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

autorizado a desafetar e doar ao Município de Abdon Batista, o imóvel
com área de 10.000,00 m² (dez mil metros quadrados), com
benfeitorias, matriculado sob nº 11.107, no Registro de Imóveis da
Comarca de Anita Garibaldi e cadastrado sob o nº 03331 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A doação de que trata esta Lei tem por finalidade regularizar
a instalação do Centro Multiuso de Idosos, o Poço Artesiano, o Museu
e a Secretaria Municipal de Assistência Social por parte do Município.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Nelson Castello Branco Nappi Junior
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0451.2/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Abdon Batista.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Abdon Batista o imóvel com área de 10.000,00 m²
(dez mil metros quadrados), com benfeitorias, matriculado sob o
nº 11.107 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Anita
Garibaldi e cadastrado sob o nº 03331 no Sistema de Gestão
Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade.

Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade
regularizar a instalação do Centro Multiuso de Idosos, do poço
artesiano, do museu e da Secretaria de Assistência Social do Município.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2

(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo

deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Campos Novos.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0452.3/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 986

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a doação de imóveis no Município de
Jacinto Machado”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
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JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 116/2017 Florianópolis, 29 de agosto de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

autorizado a desafetar e doar ao Município de Jacinto Machado os
seguintes imóveis:

I - o imóvel com área de 2.500,00 m² (dois mil e quinhentos
metros quadrados), com benfeitorias não averbadas, onde se encontra
edificada a Escola Isolada Pinheirinho Baixo, matriculado sob o
nº 14.535 no Registro de Imóveis da Comarca de Turvo e cadastrado
sob o nº 3954 no Sistema de Gestão Patrimonial (SIGEP) da Secretaria
de Estado da Administração (SEA);

II - o imóvel com área de 1.500,00 m² (mil e quinhentos
metros quadrados), com benfeitorias não averbadas, onde se encontra
edificada a Escola Isolada Rio Último II, matriculado sob o nº 3.399 no
Registro de Imóveis da Comarca de Turvo e cadastrado sob o
nº 3958 no SIGEP da SEA; e

III - o imóvel com área de 1.250,00 m² (mil e duzentos e
cinqüenta metros quadrados), com benfeitorias não averbadas, onde se
encontra edificada a Escola Isolada Linha São Pedro, matriculado sob o
nº 28.840 no Registro de Imóveis da Comarca de Turvo e cadastrado
sob o nº 3975 no SIGEP da SEA.

A presente doação tem por finalidade o desenvolvimento de
atividades educacionais, por parte do Município de Jacinto Machado.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Nelson Castello Branco Nappi Junior
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0452.3/2017
Autoriza a doação de imóveis no Município
de Jacinto Machado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Jacinto Machado os seguintes imóveis:
I - o imóvel com área de 2.500,00 m² (dois mil e quinhentos

metros quadrados), com benfeitorias não averbadas, matriculado sob o
nº 14.535 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo e
cadastrado sob o nº 3954 no Sistema de Gestão Patrimonial (SIGEP)
da Secretaria de Estado da Administração (SEA);

II - o imóvel com área de 1.500,00 m² (mil e quinhentos
metros quadrados), com benfeitorias não averbadas, matriculado sob o
nº 3.399 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo e
cadastrado sob o nº 3958 no SIGEP da SEA; e

III - o imóvel com área de 1.250,00 m² (mil duzentos e
cinquenta metros quadrados), com benfeitorias não averbadas,
matriculado sob o nº 28.840 no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Turvo e cadastrado sob o nº 3975 no SIGEP da SEA.

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização das propriedades, bem como à
averbação das benfeitorias existentes nos imóveis.

Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade
regularizar a ocupação do imóveis para possibilitar a continuidade do
desenvolvimento de atividades educacionais pelo Município.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar os imóveis;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2

(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, os imóveis.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo

deverão constar da escritura pública de doação dos imóveis, sob pena
de nulidade do ato.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão dos imóveis.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Araranguá.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0453.4/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 987

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel no Município de Lages”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 201/2017 Florianópolis, 18 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a desafetar e doar ao Município de
Lages, o imóvel com área de 2.829,12 m² (dois mil, novecentos e vinte
e nove metros e doze decímetros quadrados), com benfeitorias não
averbadas, onde se encontra instalada a extinta Escola de Educação
Básica Aristiliano Ramos, matriculado sob os nºs 25.103, 32.843,
32.844, 32.845, 32,846, 32.847, 32.848 e 32.852, 1º Registro de
Imóveis da Comarca de Lages e cadastrado sob o nº 01240 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A Escola de Educação Básica Aristiliano Ramos no ano de
2011 foi interditada pela defesa civil, sendo que os alunos foram
distribuídos para as unidades escolares próximas, devido aos riscos
que as instalações físicas ofereciam à comunidade escolar.

A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a execução
das obras de revitalização do Calçadão da Praça João Costa, por
parte do Município.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0453.4/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Lages.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Lages o imóvel com área de 2.829,12 m² (dois mil,
oitocentos e vinte e nove metros e doze decímetros quadrados), com
benfeitorias não averbadas, matriculado sob os nºs 32.843, 32.844,
32.845, 32.846, 32.847, 32.848 e 32.852, transcrito sob o
nº 25.103, às fls. 201v-202 do Livro nº 3-C-II, no 1º Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Lages e cadastrado sob o nº 01240 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade, bem como à
averbação das benfeitorias existentes no imóvel.

Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a
revitalização do Calçadão da Praça João Costa por parte do Município.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2

(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo

deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.
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Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo titular
da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento Regional de Lages.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0454.5/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 988

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel no Município de Iporã
do Palmitos”.

Florianópolis, 01 de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 184/2017 Florianópolis, 11 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a desafetar autorizado e doar ao
Município de Palmitos, o imóvel com área de 1.200,00 m² (mil e
duzentos metros quadrados), com benfeitorias não averbadas,
matriculado sob o nº 9235 no Registro de Imóveis da Comarca de
Palmitos e cadastrado sob o nº 4809 no Sistema de Gestão
Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a instalação
de um Centro de Atenção Psicossocial - CAPS por parte do município.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0454.5/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Palmitos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Palmitos o imóvel com área de 1.200,00 m² (mil e
duzentos metros quadrados), com benfeitorias, matriculado sob o
nº 9.235 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Palmitos e
cadastrado sob o nº 4809 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade.

Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a
instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por parte do Município.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2

(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo

deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0455.6/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 989

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel no Município de Biguaçu”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente

Sessão de 07/11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 187/17 Florianópolis, 11 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizado o Poder Executivo, a desafetar e doar ao Município de Biguaçu o
imóvel, do qual o Estado é possuidor desde 1973, com área de 2.400,00
m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), onde se encontra edificada
a Escola de Ensino Fundamental Hermínio Heusi da Silva, localizada na
Estrada Geral de Sorocaba, cadastrada sob o nº 00083 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente doação tem por finalidade a instaladauma escola
ambiental rural, por parte do Município.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0455.6/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Biguaçu.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar

ao Município de Biguaçu o imóvel com área de 2.400,00 m² (dois mil e
quatrocentos metros quadrados), com benfeitorias, do qual o Estado é
possuidor desde 1973, onde se encontra edificada a já desativada Escola
de Ensino Fundamental Hermínio Heusi da Silva, localizado na Estrada Geral,
bairro Sorocaba de Fora, e cadastrado sob o nº 00083 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a
instalação de uma escola ambiental rural por parte do Município.

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2

(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou

onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo

deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 0456.7/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 990

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos da Secretaria de Estado da
Administração, o projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso de
imóvel no Município de São José”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 186/2017 Florianópolis, 11 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo, por intermedio da Fundação Catarinense
de Educação Especial (FCEE) o uso gratuito de 10 (dez) salas de aula,
2 (dois) parques de diversão, 1 (uma) secretaria, 1 (uma) sala e
direção, 1 (uma) sala de vídeo, 1 (um) refeitório, 1 (uma) cozinha, 1
(uma) sala de professores e 1 (um) depósito m², parte do imóvel onde
se encontra instalada a Fundação Catarinense de Educação Especial,
matriculado sob o nº 01193 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A cessão de uso de que trata esta Lei tem por finalidade
dar continuidade ao atendimento da Educação Infantil pelo
Município de São José.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0456.7/2017
Autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de São José.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio da Fundação

Catarinense de Educação Especial (FCEE), autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de São José, pelo prazo de 20 (vinte) anos,
10 (dez) salas de aula, 2 (dois) parques de diversão, 1 (uma) sala de
secretaria, 1 (uma) sala de direção, 1 (uma) sala de vídeo, 1 (um)
refeitório, 1 (uma) cozinha, 1 (uma) sala de professores e 1 (um)
depósito, instalados sobre parte do imóvel matriculado sob o nº 4.706
no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José e
cadastrado sob o nº 01193 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por finalidade
dar continuidade ao atendimento da educação infantil pelo Município.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da FCEE ou por quem for legalmente constituído.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0457.8/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 991

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel
no Município de Florianópolis”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 197/2017 Florianópolis, 09 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a ceder o uso compartilhado ao
Município de Florianópolis, pelo prazo de 10 (dez) anos, do Ginásio de
Esportes da Saul Oliveira, registrado sob as transcrições nºs 20715 e
20.763, no 1º Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis e
cadastrado sob o nº 0977 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso compartilhado tem por finalidade o
desenvolvimento das atividades esportivas do município.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0457.8/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Florianópolis.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente ao Município de Florianópolis, pelo prazo de 10 (dez)
anos, o uso compartilhado do Ginásio de Esportes Saul Oliveira,
instalado sobre o imóvel com área de 6.688,98 m² (seis mil,
seiscentos e oitenta e oito metros e noventa e oito decímetros
quadrados), transcrito sob os nºs 20.715 e 20.763, às fls. 77 e 94 do
Livro nº 3/X, no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital
e cadastrado sob o nº 00977 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo Município.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
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ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0458.9/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 992

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel
no Município de Luzerna”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 108/2017 Florianópolis, 04 de agosto de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a ceder ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC, pelo prazo de 10 (dez)
anos, o uso gratuito compartilhado, do Ginásio de Esportes da E.E.B.
Padre Nóbrega, registrado sob o nº 5.881 no Registro de Imóveis da
Comarca de Joaçaba e cadastrado sob o nº 02615 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso compartilhado tem por finalidade o
desenvolvimento das atividades esportivas dos alunos do IFSC.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0458.9/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Luzerna.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina (IFSC), pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso
compartilhado do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica
Padre Nóbrega, instalado sobre o imóvel com área de 4.670,00 m²
(quatro mil, seiscentos e setenta metros quadrados), matriculado sob o
nº 5.881 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba e
cadastrado sob o nº 02615 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo IFSC.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.

Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joaçaba.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0459.0/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 993

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso compartilhado do imóvel
no Município de Urupema”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 182/2017 Florianópolis, 05 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a ceder ao Município de Urupema, pelo
prazo de 04 (quatro) anos, o uso gratuito compartilhado dos direitos
possessórios do Ginásio de Esportes Assis Pereira de Souza, anexo a
Escola de Educação Básica Manoel Pereira de Medeiros, cadastrado
sob o nº 3696 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de
Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso compartilhado tem por finalidade o
uso exclusivo ao desenvolvimento das atividades esportivas
desenvolvidas pelo Município.

Os horários utilizados para o desenvolvimento das atividades
do Ginásio de Esportes Inácio Domingos Velho pelo Município, deverão
ser respeitados, segundo a disponibilidade do referido imóvel.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0459.0/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Urupema.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente ao Município de Urupema, pelo prazo de 4 (quatro) anos,
o uso compartilhado do Ginásio de Esportes Assis Pereira de Souza da
Escola de Educação Básica Manoel Pereira de Medeiros, instalado
sobre o imóvel do qual o Estado é possuidor desde 2005, localizado na
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Avenida Manoel Pereira de Medeiros, nº 619, Centro, e cadastrado sob
o nº 3696 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado
da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo Município.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de São Joaquim.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0460.3/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 994

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel
de Santa Rosa do Sul”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 183/2017 Florianópolis, 06 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a ceder ao Município de Santa Rosa do
Sul, pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso gratuito compartilhado do
Ginásio de Esportes Inácio Domingos Velho, anexo a Escola de
Educação Básica João dos Santos Areão, matriculado sob o nº 11.826
no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rosa do Sul e
cadastrado sob o nº 01458 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso compartilhado tem por finalidade o
uso exclusivo ao desenvolvimento das atividades esportivas
desenvolvidas pelo Município.

Os horários utilizados para o desenvolvimento das atividades
do Ginásio de Esportes Inácio Domingos Velho pelo Município deverão
ser respeitados, segundo a disponibilidade do referido imóvel.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0460.3/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Santa Rosa do Sul.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente ao Município de Santa Rosa do Sul, pelo prazo de 10
(dez) anos, o uso compartilhado do Ginásio de Esportes Inácio
Domingos Velho da Escola de Educação Básica João dos Santos Areão,
instalado sobre o imóvel com área de 10.000,00 m² (dez mil metros
quadrados), matriculado sob o nº 11.826 no Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Santa Rosa do Sul e cadastrado sob o nº 01458 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo Município.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Araranguá.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0461.4/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 995

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel
no Município de Modelo”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 111/2017 Florianópolis, 20 de setembro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a ceder ao Município de Modelo, pelo prazo de 10 (dez)
anos, o uso gratuito compartilhado do imóvel onde se encontra instalado o
Ginásio de Esportes Esperidião Amim, junto à Escola de Educação Básica
Dom Hélder Câmara, registrado sob o nº 2.008 no Registro de Imóveis da
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Comarca de Pinhalzinho e cadastrado sob o nº 04253 no Sistema de Gestão
Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso compartilhado tem por finalidade o
desenvolvimento das atividades esportivas do município.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0461.4/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Modelo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente ao Município de Modelo, pelo prazo de 10 (dez) anos, o
uso compartilhado do Ginásio de Esportes Esperidião Amin da Escola
de Educação Básica Dom Helder Câmara, instalado sobre o imóvel com
área de 9.660,00 m² (nove mil, seiscentos e sessenta metros
quadrados), matriculado sob o nº 2.008 no Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Pinhalzinho e cadastrado sob o nº 4253 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo Município.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada, não
poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Maravilha.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0462.5/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 996

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso de imóvel no Município de
São Joaquim”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 117/2017 Florianópolis, 21 de agosto de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizando a ceder a Ordem dos Advogados do Brasil/OAB, subseção
de São Joaquim, pelo prazo de 20 (vinte) anos, o uso gratuito de imóvel com
área total de 900,00 m² (novecentos metros quadrados), sem benfeitorias,
parte da área matriculada sob o nº 11.405 no Registro de Imóveis da
Comarca de São Joaquim e cadastrado sob o nº 3322 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso tem por objetivo a construção e
instalação da sede da 11 Subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil, no Município de São Joaquim.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0462.5/2017
Autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de São Joaquim.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de
São Joaquim, pelo prazo de 20 (vinte) anos, o uso de uma área de 900,00
m² (novecentos metros quadrados), sem benfeitorias, parte integrante do
imóvel matriculado sob o nº 11.405 no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de São Joaquim e cadastrado sob o nº 03322 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade a instalação da sede da OAB, Subseção de São Joaquim.

Art. 3º A cessionária, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte da cessionária.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela cessionária, sem que
ela tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade da cessionária os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, a cessionária
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionária
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de São Joaquim.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 0463.6/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 997

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel
no Município de Jacinto Machado”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 188/2017 Florianópolis, 11 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

autorizando o Poder Executivo a ceder ao Município de Jacinto
Machado, pelo prazo de 5 (anos) anos, o uso gratuito compartilhado
das dependências do Ginásio de Esportes Governador Pedro Ivo
Campos, anexo a Escola de Educação Básica Jacinto Machado,
instalado sobre o imóvel com área de 2.732.84 m² (dois mil,
setecentos e trinta e dois metros quadrados e oitenta e quatro
decímetros quadrados), matriculado sob o nº 6.448, no Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Turvo, e cadastrado sob o nº 4704 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso tem por finalidade o
desenvolvimento de atividades educacionais e esportivas pedagógicas
por parte do Município, não afetando o andamento das atividades
pedagógicas da unidade escolar.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0463.6/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Jacinto Machado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente ao Município de Jacinto Machado, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, o uso do compartilhado do Ginásio de Esportes Governador Pedro
Ivo Campos da Escola de Educação Básica Jacinto Machado, instalado
sobre o imóvel matriculado sob o nº 6.448 no Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Turvo e cadastrado sob o nº 4704 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades educacionais e esportivas
por parte do Município.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Araranguá.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0464.7/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 998

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o
projeto de lei que “Autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel
no Município de Ouro”.

Florianópolis, 1º de novembro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador de Estado
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM Nº 196/2017 Florianópolis, 11 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei

que autoriza a ceder ao Município de Ouro, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, o uso gratuito compartilhado de 04 (quatro) salas de aula na
Escola de Educação Básica Frei Crespim, registrado sob o nº 10.127,
no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba, e cadastrado
sob o nº 3726 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de
Estado da Administração (SEA).

A presente cessão de uso compartilhado tem por finalidade o
desenvolvimento das atividades de ensino pelos alunos da Rede Municipal.

Contudo, à consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Milton Martini
Secretário de Estado da Administração

PROJETO DE LEI Nº 0464.7/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Ouro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder

gratuitamente ao Município de Ouro, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o
uso compartilhado de 4 (quatro) salas de aula da Escola de Educação
Básica Frei Crespim, instalada sobre o imóvel com área de 10.000,00
m² (dez mil metros quadrados), transcrito sob o nº 10.127, à fl. 59 do
Livro nº 3F, no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal e
cadastrado sob o nº 3726 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades de ensino pelo Município.

Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;

II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar

atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado

todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
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ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.

Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.

Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.

Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joaçaba.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0465.8/2017

Dispõe sobre vedações à concessão de
isenções fiscais, inclusão em programas de
recuperação fiscal, ou concessão de
financiamentos pelo Poder Público às
empresas que, direta ou indiretamente,
utilizem trabalho escravo na produção de
bens e serviços.

Art. 1º Fica vedada a concessão de isenção fiscal, inclusão em
programa de recuperação fiscal, ou concessão de financiamento de qualquer
espécie por parte do Poder Público ou por empresa por ele controlada, direta
ou indiretamente, a pessoa jurídica que utilize, em qualquer fase do seu
processo produtivo, trabalho escravo ou em condições análogas.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas interessadas na
obtenção dos programas e financiamentos a que se refere o caput deverão
apresentar certidão de regularidade expedido pelo Ministério do Trabalho.

Art. 2º Caso seja constatada fraude na emissão do certidão
prevista no parágrafo único do artigo 1º desta Lei, a pessoa jurídica
ficará inabilitada, pelo prazo de cinco anos, para ser incluída em
programas de isenção fiscal, programas de recuperação fiscal, ou
receber qualquer tipo de financiamento, direta ou indiretamente, do
Poder Público do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, de novembro de 2017.

Deputada Luciane Carminatti
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17

JUSTIFICATIVA
Este Projeto de Lei tem por objetivo criar mecanismos

impeditivos para pessoas jurídicas (empresas) que fazem uso do
trabalho escravo ou em condições análogas., consigam a inclusão em
programa de isenção fiscal, ou programa de recuperação fiscal, ou a
concessão de financiamento de qualquer espécie por parte do Poder
Público ou por empresa por ele controlada, direta ou indiretamente, a
pessoa jurídica que utilize, em qualquer fase do seu processo produtivo.

Em 1868, no poema Navio Negreiro, o poeta Castro Alves,
apela às forças da natureza - os mares e os tufões - para que apaguem
de nosso País a mancha da escravidão. Vinte anos depois, com a
publicação da Lei Áurea, a escravatura baseada no critério racial
chegava formalmente ao fim.

Entretanto, passado bem mais de um século, é lastimável e
revoltante que ainda encontramos a exploração de trabalho escravo ou
em condições análogas em nosso País e em nosso Estado.

Cabe ressaltar que a identificação e a denúncia do trabalho
escravo vem sendo feito pelas entidades de direitos humanos, por
fiscais do Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho.

Em razão dessas lamentáveis circunstâncias, torna-se
necessário e urgente que o Poder Público Estadual não auxilie com
nenhuma isenção ou benefício de recuperação, ou que não conceda
nenhum financiamento para pessoas jurídicas que estejam no cadastro
da “lista suja” referente ao trabalho escravo. O Estado não pode
beneficiar ou financiar esse tipo de pessoa jurídica que fazem a
exploração extrema da força de trabalho de homens e mulheres, que
degradam a condição humana.

Pelos motivos aqui expostos, solicitamos a aprovação deste
Projeto de Lei.

Sala das sessões, de novembro de 2017.
Deputada Luciane Carminatti

*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0466.9/2017
Concede isenção de cinqüenta por cento
(50%) do pagamento de taxas Estaduais,
relativas à renovação da carteira nacional
de habilitação, as pessoas com idade igual
ou superior a 65 anos.

Art. 1º Ficam as pessoas com idade igual ou superior a 65
anos, isentas do pagamento de cinqüenta por cento de quaisquer taxas
Estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, emitida
pelo Departamento de Trânsito - DETRAN, do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Kennedy Nunes

Lido no Expediente
Sessão de 08/11/17

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem o escopo de beneficiar as

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Já que a maioria
encontra-se aposentadas, e percebem mensalmente um salário incapaz
de suprir as necessidades básicas de suas famílias, resultando daí,
não raras vezes, em pesado ônus as despesas com renovação da
Carteira Nacional de Habilitação.

O Estatuto do Idoso assegurou aos maiores de sessenta
anos uma série de direitos, como a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos.

Entretanto, aqueles que dirigem não foram contemplados no
referido Estatuto, visto que, a partir dos sessenta e cinco anos de
idade, o idoso é obrigado a renovar a sua Carteira Nacional de
Habilitação a cada três anos.

Para estes cidadãos estar com o seu documento de
habilitação em ordem torna-se uma necessidade, quer do ponto de
vista de maior facilidade de locomoção, no caso de possuírem
automóvel, quer da própria necessidade de trabalhar para completar o
orçamento doméstico, pois tem sido cada vez mais comum encontrar
pessoas nesta faixa de idade desempenhando funções de motorista,
principalmente de vans e taxis.

Lembrando que esta proposta reforçará o direito à mobilidade
do idoso, e que o custo de implantação é relativamente baixo, pois o
numero de idosos habilitados é pequeno em relação ao total de motoristas.

Tal projeto não pode ser considerado inconstitucional, pois
seu único objetivo é fazer uma pequena, mas significativa justiça social
às pessoas da melhor idade, que na sua grande maioria são
penalizadas pela ausência de um tratamento mais digno e mais humano.

Devemos ainda ressaltar que em alguns Estados, como Rio
de Janeiro (Lei nº 4.085, de 10/03/2003), Minas Gerais e Pará já
aprovaram leis que isentam os idosos do pagamento de taxas relativas
à renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Face ao exposto, e pelo relevante valor social desta
propositura, contamos com o apoio irrestrito dos nobres pares para sua
rápida tramitação e aprovação.

Deputado Kennedy Nunes
*** X X X ***

PROJETO DE LEI 0467.0/2017
Declara de utilidade pública a Associação
Centro de Atividades Leonísticas de
Chapecó - CL Hilton Rôvere, de Chapecó.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Centro de Atividades Leonísticas de Chapecó - CL Hilton Rôvere, com
sede no Município de Chapecó.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na 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 - 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;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento

ou não de verba pública, no exercício referente à prestação de contas e, em
caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a destinação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Altair Silva
Lido no Expediente
Sessão de 08/11/17

JUSTIFICATIVA
A Associação Centro de Atividades Leonísticas de Chapecó -

CL Hilton Rôvere, com sede e foro no Município de Chapecó e fundada



Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação

09/11/2017 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.193 3 1

em 03 de junho de 1972, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, que congrega os associados e membros dos Lions
Clubes da cidade de Chapecó.

A entidade tem entre suas finalidades:
I - oportunizar aos associados condições para desenvolver

atividades com fins beneficentes, especialmente as atividades
leonísticas e leoisticas;

II - abrigar as reuniões, assembleias, foros ou convenções
promovidos pelos Lions Clubes;

III - difundir, estimular e desenvolver atividades educativas,
culturais e esportivas, bem como dos clubes de mães, alfabetização,
exceto atividades de caráter político partidário ou religioso;

IV - difundir, estimular e desenvolver atividades sócio-
ambientais;

V - promover a assistência social beneficente nas áreas de
sua abrangência;

VI - estimula a parceria, diálogo local e solidariedade entre os
diferentes segmentos sociais, participando junto a outras entidades
que visem interesse comuns;

VII - fomentar a parceria e convênios com organizações
governamentais e não governamentais objetivando a troca de
experiência, podendo firmar convênios, termos de cooperação e outros
instrumentos similares;

VIII - ingressar com ações judiciais de interesse direto ou
indireto da advocacia pública, inclusive de natureza constitucional;

IX - propor medidas judiciais e outras ações que se
mostrarem necessárias em defesa do patrimônio público, ou qualquer
outro difuso ou coletivo de seus associados e/ou dos cidadãos em geral;

X - representar ao ministério público na defesa de seus
direitos e na preservação de um meio ambiente sustentável.

Ante ao exposto e verificando que a entidade atende a todos
os requisitos para a obtenção da utilidade pública estadual para que a
entidade possa usufruir dos direitos inerentes à titulação requerida,
submeto aos Senhores Deputados e Deputadas o presente Projeto de Lei.

Deputado Altair Silva
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0468.0/2017
Altera os artigos 1º e 2º da Lei 15.078 de
30 de dezembro de 2009, que torna
obrigatório disponibilizar aparelho
desfibrilador externo automático, em eventos
de qualquer natureza, veículos de atendimento
emergencial e locais que específica.

Art. 1º O artigo 1º da lei 15.078 de 30 de dezembro de 2009
passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º O desfibrilador cardíaco externo automático é
equipamento obrigatório em:

I - estações rodoviárias e ferroviárias, portos, aeroportos,
centros comerciais, estádios e ginásios esportivos, hotéis, templos e
outros locais com aglomeração ou circulação de pessoas igual ou
superior a 2.000 (duas mil) por dia;

II - sedes de eventos de qualquer natureza cuja previsão de
concentração ou circulação de pessoas seja igual ou superior a 2.000
(duas mil) por dia;

III - trens, metrôs, aeronaves e embarcações com capacidade
igual ou superior a 100 (cem) passageiros, e;

IV - ambulâncias e viaturas de resgate policiais e de
bombeiros.

Art. 2º O artigo 2º da lei 15.078 de 30 de dezembro de 2009
passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º Cada estabelecimento dos previstos no art. 1º, deve
ter pessoa designada pela manutenção do desfibrilador, devendo o
mesmo estar em local de visível e fácil acesso, para que qualquer
pessoa possa usa-lo.

Art. 3º esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua publicação.

Sala das Sessões
FERNANDO CORUJA
Deputado Estadual

Lido no Expediente
Sessão de 08/11/17

JUSTIFICATIVA
Este Projeto de Lei pretende ampliar os locais que é

obrigatório a disponibilidade do desfibrilador externo automático.
Pretende também assegurar a existência de pessoa

designada para sua manutenção bem como que este esteja colocado
em local de visível e fácil acesso para que qualquer pessoa possa usá-lo.

Sala das Sessões
FERNANDO CORUJA
Deputado Estadual

*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0469.1/2017
Altera o Anexo Único da Lei nº 16.733, de
2015, que "Consolida as Leis que dispõem
sobre o reconhecimento de utilidade
pública estadual no âmbito do Estado de
Santa Catarina", para alterar a denominação
e sede do Centro Espírita Tereza de Jesus, de
Florianópolis, para Associação Espírita Teresa
de Jesus, de São José.

Art. 1º Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 16.733, de 15 de
outubro de 2015, passa a vigorar com a alteração constante dop
Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Lido no Expediente
Sessão de 08/11/17

ANEXO ÚNICO
(Altera o Anexo Único da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015)

"ANEXO ÚNICO
ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA

.......... ..................................... ...............................................
FLORIANÓPOLIS LEI ORIGINAL Nº

.......... ..................................... .................................................

131 Touring do Brasil - Seção
de Santa Catarina 3.653, de 1965

133 Kennel Clube de
Florianópolis 3.665, de 1965

.......... ................................... ................................................
SÃO JOSÉ LEI ORIGINAL Nº

191 Associação Espírita Teresa
de Jesus

3.658, de 1965

.......... ..................................... .................................................
” (NR)

Sala das Sessões,
Comissão de Constituição e Justiça

JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada consideração deste Parlamento o Projeto

de Lei em anexo, em razão da mudança da denominação e sede do Centro
Espírita Tereza de Jesus, conforme demonstrada nos documentos anexos.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0470.5/2017

Dispõe sobre a produção e comercialização
de queijos artesanais de leite cru e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a produção e comercialização de
queijos artesanais de leite cru, no Estado de Santa Catarina.

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - queijo artesanal: aquele elaborado com leite cru da própria

fazenda, com métodos tradicionais, com vinculação ao território de
origem, conforme Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
(RTIQ) estabelecido para cada tipo e variedade, sendo permitida a
aquisição de leite de propriedades rurais próximas desde que atendam
todas as normas sanitárias pertinentes; e

II - queijaria: local destinado à produção de queijo artesanal
localizado em propriedade rural.

§ 2º Para os fins desta Lei, poderão constituir a fórmula dos
queijos artesanais: matéria prima (leite cru), condimentos naturais,
corantes naturais, coalhos/coagulantes, sal (cloreto de sódio ou outro
que exerça a mesma função), fermentos e outras substâncias de origem
natural, permitindo-se a utilização de aditivos descritos nas receitas originais.

§ 3º Para os fins desta Lei, considera-se queijo artesanal os
queijos já existentes em cada território / microrregião na data desta
legislação e os novos queijos que ainda não possuam tipificação,
desde que atendam os dispostos nos § 1º e do § 2º art. 1º.

CAPÍTULO II
DA PRODUÇÃO DO QUEIJO ARTESANAL DE LEITE CRU

Seção I
Dos Requisitos à Produção

Art. 2º A produção de queijo artesanal é restrita à propriedade
certificada como livre de tuberculose e brucelose, de acordo com o
disposto no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose Animal (PNCEBT), ou controladas para brucelose e tuberculose
pelo Órgão Estadual de Defesa Sanitária Animal, no prazo de até três anos.

Art. 3º As propriedades rurais onde estão localizadas as
queijarias devem implementar:
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I - controle de mastite com a realização de exames para
detecção de mastite clínica e subclínica, incluindo análise do leite da
propriedade em laboratório da Rede Brasileira da Qualidade do Leite
(RBQL) para composição centesimal, Contagem de Células Somáticas e
Contagem Bacteriana Total (CBT) com uma periodicidade mínima trimestral;

II - boas práticas de ordenha e de fabricação; e
III - controle de potabilidade da água utilizada nas atividades.
Parágrafo único. As propriedades rurais próximas,

fornecedoras de leite às queijarias, devem atender ao disposto neste artigo.
Art. 4º Para cada tipo de queijo será elaborado um

regulamento técnico de identidade e qualidade (RTIQ).
§ 1º A elaboração dos regulamentos técnicos de identidade e

qualidade dos diferentes tipos de queijos, contará com a participação
de um equipe multidisciplinar incluindo os produtores envolvidos ou
seus representantes, além de pesquisadores e profissionais
especializados no tema.

§ 2º O período de maturação dos queijos artesanais, quando
aplicável e estabelecido em regulamento técnico específico para cada
tipo de queijo, será definido mediante comprovações laboratoriais de
atendimento aos parâmetros microbiológicos existentes.

§ 3º É permitida a maturação do queijo artesanal em outro
estabelecimento desde que cumpridas as exigências legais e
sanitárias cabíveis.

Seção II
Dos Insumos
Subseção I
Da Água

Art. 5º A água utilizada na queijaria e na ordenha deve ser
potável, canalizada e em volume compatível com a demanda do
processamento e das dependências sanitárias.

§ 1º A água deverá ser filtrada antes de sua chegada ao
reservatório. § 2º A água utilizada deverá ser canalizada desde a fonte
até os reservatórios que devem estar protegidos de qualquer tipo de
contaminação. § 3º Os reservatórios de água devem ser higienizados,
no mínimo, semestralmente. § 4º A água utilizada na produção do queijo
artesanal deverá ser submetida à análise microbiológica semestralmente e
físico-química anualmente de acordo com os parâmetros vigentes.

§ 5º A água deve ser clorada, especialmente quando for
constatada contaminação microbiológica, e o controle do teor de cloro
deve ser realizado diariamente antes da queijaria entrar em atividade.

§ 6º É permitida a utilização de água sem a realização da
cloração desde que se comprove, por análises microbiológicas
consecutivas e bimestrais, que a água é livre de contaminação em um
período de 6 (seis) meses. Após esse período, as análises devem ser
realizadas conforme estabelecido no § 4º deste artigo.

Subseção II
Do Leite

Art. 6º A propriedade rural que fornece o leite ou que está
situada a queijaria deve dispor de curral de espera e sala de ordenha
obedecendo preceitos mínimos de construção, higiene e bem estar animal.

§ 1º A sala de ordenha deve dispor de:
I - sistema de aquecimento de água quando utilizar

tubulações para transferência de leite para adequada higienização
dessas tubulações.

II - pontos de água em quantidade suficiente para a
manutenção das condições de higiene, durante e após a ordenha;

III - piso impermeável, revestido de cimento áspero ou outro
material apropriado, com declive suficiente de modo a permitir fácil
escoamento das águas e de resíduos orgânicos;

IV - pé-direito adequado à execução dos trabalhos e cobertura
de material apropriado que permita a proteção adequada das operações.

Art. 7º O leite deve ser produzido em condições higiênicas,
abrangendo o manejo do rebanho e os procedimentos de ordenha e
transporte do leite até a queijaria.

§ 1º Quando se tratar da utilização de leite fresco, a
produção do queijo deverá ser iniciada até 120 (cento e vinte) minutos
após o início da ordenha. § 2º Quando se tratar da utilização de leite
refrigerado, o mesmo deve atingir uma temperatura inferior a 7 oC em
um período de até 3 (três horas) após o início da ordenha.

§ 3º O leite refrigerado utilizado para a fabricação do queijo
artesanal deve ser armazenado em equipamento adequado constituído
de material atóxico por um período máximo de 14 (quatorze) horas após
a ordenha. Permite-se o acondicionamento do leite em vasilhames de
material atóxico e seu armazenamento em geladeira quando se
tratar de pequenos volumes.

§ 4º Todo leite deve ser submetido à filtração antes de
qualquer operação (refrigeração ou processamento).

§ 5º Considerando a proximidade das propriedades
fornecedoras de leite, o transporte do leite pode ser realizado em
tarros, desde que seja respeitado o período máximo de processamento
do leite pela queijaria, estabelecidos no § 1º e § 3º deste artigo.

§ 6º É proibido ministrar substâncias estimulantes de
qualquer natureza capazes de provocar aumento da secreção láctea.

§ 7º É proibido o uso de leite proveniente de fêmeas que
estejam no último mês de gestação ou na fase colostral ou que
estejam sendo submetidas a tratamento com produtos de uso
veterinário, atentando-se também para o período de carência
recomendado pelo fabricante.

Seção III
Das Queijarias

Art. 8º A queijaria deve dispor de ambientes adequados para:
recepção do leite; higienização de mãos e calçados (barreira sanitária);
fabricação; maturação (quando aplicável); embalagem; estocagem
(quando necessário); expedição; e almoxarifado.

§ 1º A queijaria deve dispor de vestiário/sanitário.
§ 2º A queijaria deve dispor de laboratório, quando adquirir

leite de propriedade vizinha, devendo ser equipado para a realização
das análises básicas de recepção do leite tais como: temperatura,
alizarol, acidez titulável, pesquisa de antibióticos, crioscopia e
eventuais pesquisas de fraudes que se fizerem necessárias.

§ 3o A dispensa de laboratório para queijarias que
processam leite exclusivamente de sua propriedade não desobriga a
realização de análises que eventualmente sejam necessárias.

Art. 9º As instalações da queijaria devem seguir as seguintes
exigências:

§ 1º Deverá possuir local adequado e coberto para a
transferência do leite para o interior da queijaria

§ 2º A barreira sanitária deve possuir cobertura, lavador de
botas, pias com torneiras com fechamento sem contato manual, sabão
líquido inodoro e neutro, toalhas descartáveis de papel não reciclado ou
dispositivo automático de secagem de mãos ou álcool gel, cestas
coletoras de papel com tampa acionadas sem contato manual.

§ 3º É permitida a realização do processo de maturação do
queijo em ambiente climatizado ou em temperatura ambiente.

§ 4º Às queijarias, com volumes de produção inferiores a 100
(cem) litros de leite por dia e que realize a maturação em temperatura
ambiente, fica permitido a realização do processo de maturação e
embalagem no mesmo ambiente de produção. Ficando também
dispensadas de possuírem ambientes para estocagem e almoxarifado,
desde que obedeça um fluxo de produção que não propicie
contaminação cruzada e que possua locais adequados para o
armazenamento de insumos diários.

§ 5º O vestiário/sanitário poderá ser instalado junto à queijaria
desde que não exista o acesso direto das instalações com estes locais.

§ 6º Quando a queijaria possuir a partir de 10 (dez)
funcionários, incluindo familiares e contratados, deverá possuir
vestiários/sanitários separados por sexo.

§ 7º O vestiário/sanitário deve ser mantido limpo e provido
de vaso sanitário com tampa, papel higiênico, pia, sabão líquido
inodoro e neutro, cestas coletoras de papéis com tampa de fácil
abertura evitando o contato manual. § 8º O vestiário/sanitário deve ser
equipado com dispositivos para guarda individual de pertences que
permitam separação da roupa comum dos uniformes a serem utilizados
na queijaria. § 9º Fica permitido o uso de sanitário já existente na
propriedade quando se tratar de mão de obra exclusivamente familiar
desde que o mesmo esteja localizado em uma distância inferior a 40
(quarenta) metros da queijaria.

Art. 10. A queijaria deverá estar protegida de fontes
produtoras de mau cheiro, que possam comprometer a qualidade e
inocuidade do queijo; com impedimento, por meio de cerca, do acesso
de animais, quando necessário.

§ 1º A queijaria poderá ser instalada junto ao local de
ordenha desde que não exista comunicação direta entre a queijaria e o
local de ordenha. § 2º A pavimentação das áreas destinadas à
circulação de veículos transportadores deve ser realizada com material
que evite formação de poeira e empoçamentos. § 3º As áreas de
circulação de pessoas e expedição devem possuir cobertura e o
material utilizado para pavimentação deve permitir lavagem e
higienização. § 4º Observando-se os riscos sanitários, a queijaria,
especialmente de pequenos volumes, poderá ser contígua à residência
desde que o acesso ao local de produção seja restrito aos
responsáveis pela produção do queijo artesanal.

§ 5º A área útil construída deve ser compatível com a
capacidade, processo de produção e tipos de equipamentos. Art. 11.
As dependências devem ser construídas de maneira a oferecer um
fluxograma operacional racionalizado em relação à recepção da matéria-
prima, produção, embalagem, acondicionamento, armazenagem e
expedição, além de atender aos seguintes requisitos:

I - pé direito com altura suficiente permitindo boas condições
de ventilação, sendo permitida a utilização de ambiente climatizado;
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II - iluminação abundante, natural ou artificial, em todas as
dependências da queijaria. Para a iluminação artificial as lâmpadas
deverão ser protegidas contra quebras;

III - instalações elétricas embutidas ou externas e, neste
caso, revestidas por tubulações isolantes e fixadas a paredes e tetos;

IV - pisos, paredes, forros ou lajes, portas, janelas, equipamentos
e utensílios constituídos de material resistente e de fácil limpeza;

V - declividade do piso suficiente para escoamento de águas
residuais em direção aos ralos sifonados ou canaletas;

VI - paredes da área de processamento revestidas com
material lavável de cores claras para a realização das operações, sendo
permitidas cores escuras no ambiente de maturação;

VII - todas as aberturas para a área externa dotadas de telas
milimetradas à prova de insetos, no caso das portas devem dispor de
dispositivos “vai e vem”;

VIII - local específico e identificado para a guarda de produtos
de limpeza, embalagem e ingredientes que não permita contaminações
de nenhuma natureza;

IX - pontos de água em número suficiente para a produção e
manutenção das condições de higiene;

X - tubulação de material atóxico, de fácil higienização e não
oxidável, para a entrada do leite e saída do soro da queijaria,
permanecendo vedada quando em desuso;

XI - recepção do leite e expedição providos de projeção de
cobertura suficiente para a proteção das operações;

XII - os produtos que necessitam de refrigeração devem ser
armazenados com afastamento que permita a circulação de frio; e

XIII - será permitida a utilização de utensílios de madeira
durante o processo de fabricação e maturação, desde que estejam em
boas condições de uso e permitam limpeza adequada.

Art. 12. Como elemento arquitetônico, será permitida a
utilização de container na construção da queijaria desde que não
comprometa os requisitos sanitários estabelecidos no art. 11 desta Lei.

Art. 13. Observando-se os riscos sanitários e o volume de
produção, fica permitido o uso de equipamentos simples, considerando-se:

I - a multifuncionalidade dos ambientes, respeitando as
particularidades de cada processo e, quando necessário, o estabelecimento
de horários alternados das diferentes operações. II - as instalações de frio
podem ser supridas por balcão de resfriamento, refrigerador, congelador, ar
condicionado ou outro mecanismo de frio adequado;

III - o equipamento lava botas pode ser substituído por um local
de armazenamento de calçado limpo para a entrada na queijaria, devendo
sua higienização ser realizada antes de seu armazenamento no local;

IV - quando necessário o aquecimento no processo produtivo,
poderá ser utilizado fogareiro a gás ou qualquer outra fonte de calor
que não ocasione risco sanitário na fabricação do queijo; e

V - outras simplificações que não incorram em riscos
sanitários;

Seção IV
Dos Manipuladores

Art. 14. Todos os manipuladores envolvidos, direta ou
indiretamente no processo de produção, devem possuir treinamento em
boas práticas de ordenha e/ou fabricação, ficando obrigados a cumprir
práticas de higiene pessoal e operacional que preservem a
inocuidade do produto.

I - os manipuladores deverão fazer exames de saúde
anualmente ou sempre que se fizer necessário; e

II - é obrigatório o uso de uniformes, gorros, calçados próprios
e limpos para os manipuladores do queijo.

Parágrafo único. As propriedades rurais próximas,
fornecedoras de leite às queijarias, devem atender ao disposto neste artigo.

CAPÍTULO III
DA COMERCIALIZAÇÃO

Seção I
Da Embalagem

Art. 15. O queijo artesanal poderá ser comercializado com ou
sem embalagem, conforme a característica do produto, permitindo
sua rastreabilidade.

§ 1º Quando o queijo artesanal utilizar embalagem, esta
deverá ser de material aprovado para uso em alimentos, com a
finalidade de protegê-lo de agentes externos, de alterações e de
contaminações, assim como de adulterações, contendo as informações
obrigatórias para o consumidor.

§ 2º Quando o queijo artesanal não utilizar embalagem
deverá ser comercializado em estabelecimentos que promovam a
estocagem adequada do produto protegendo-o de possíveis
contaminações externas.

§ 3º No queijo artesanal comercializado sem embalagem será
necessária a identificação na peça, com marcação de relevo ou com a
utilização de material atóxico, as informações mínimas: denominação de
venda, o estabelecimento produtor e data de fabricação. O produtor também

deverá disponibilizar nos postos de venda ou junto ao queijo material
informativo com as demais informações obrigatórias para o consumidor.

Seção II
Do Transporte

Art. 16. O transporte deverá ser compatível com a natureza
dos produtos, de modo a preservar sempre suas condições
tecnológicas, higiênicas e de qualidade, de forma organizada, evitando
condições que possam comprometer o produto.

§ 1º O veículo utilizado para transporte deverá dispor de
carroceria fechada, e atender boas condições de higiene. § 2º Os
queijos deverão ser acondicionados de forma a evitar sua
contaminação ou deformação. § 3º Quando se tratar de pequena
produção e comercialização, será permitida a utilização de caixas
isotérmicas higienizáveis. Produtos que necessitem refrigeração
deverão ser transportados nas caixas isotérmicas juntamente com gelo
reciclável e higienizável.

§ 4º Os veículos de carroceria isotérmica deverão possuir
revestimento interno de material não oxidável, impermeável e de fácil
higienização e, quando necessário, dotados de unidade de refrigeração.

Seção III
Do Registro

Art. 17. São atos autorizativos para a comercialização do
queijo artesanal de leite cru o registro da queijaria e do queijo a ser
comercializado junto ao Serviço de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal.

Art. 18. O registro da queijaria deve ser composto com os
seguintes documentos:

I - requerimento, conforme modelo padrão;
II - cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou

Cadastro de Pessoa Física - CPF e da Inscrição Estadual - IE ou
Inscrição Estadual de Produtor Rural;

III - cópia do contrato social registrado na junta comercial,
quando de registro de pessoa jurídica;

IV - cópia do registro da propriedade e/ou do contrato de
arrendamento ou equivalente;

V - alvará de licença e funcionamento da prefeitura;
VI - exame negativo de brucelose e tuberculose atualizado de

todos os animais;
VII - licenciamento ambiental;
VIII - laudo de análise microbiológica da água;
IX - planta baixa, compreendendo localização da sala de

ordenha e queijaria com equipamentos, pontos de água, e rede de
esgoto, que poderá ser elaborado por profissionais habilitados de
órgãos governamentais ou privados; e

X - formulário simplificado e layout dos rótulos para registro
dos queijos contendo as informações necessárias, conforme modelos
padrões, que poderá ser elaborado por profissionais habilitados de
órgãos governamentais ou privados;

Parágrafo único. O registro a que se refere o caput deste
artigo será requerido no Serviço de Inspeção Municipal, Estadual ou
Federal, individualmente ou por meio de associação ou cooperativa,
mediante preenchimento de formulário específico em que o requerente
assume a responsabilidade pela qualidade do queijo produzido ou do
produto comercializado.

Art. 19. A queijaria deverá manter disponível no
estabelecimento manual de boas práticas de ordenha e fabricação
composto por procedimentos básicos realizados na ordenha e queijaria,
contendo registros mínimos necessários para a rastreabilidade do produto;

§ 1º Os manipuladores devem possuir certificado de
conclusão de curso de boas práticas agropecuárias e/ou de fabricação.

§ 2º Os manipuladores devem possuir carteira de saúde ou
atestado de saúde que devem ser renovados anualmente.

Art. 20. A queijaria deverá possuir responsável técnico que
poderá ser suprido por profissional técnico de órgãos governamentais
ou privado ou por técnico de assistência técnica, exceto agente de
fiscalização sanitária.

Art. 21. Poderá ser exigida do requerente a assinatura de
termo de compromisso de ajuste para a efetivação do registro da
queijaria, a critério do órgão de controle sanitário competente.

§ 1º Considera-se termo de compromisso de ajuste o ato do
órgão de controle sanitário competente celebrado com o responsável
pela queijaria, com vistas à adequação sanitária da queijaria ou do
estabelecimento comercial às exigências desta Lei e de seus
regulamentos. § 2º Durante a vigência do termo de compromisso de
ajuste, o requerente fica autorizado a comercializar seus produtos. § 3º
Poderá ser concedida ampliação do prazo do termo de compromisso de
ajuste, desde que constatado cumprimento parcial dos compromissos
de adequação assumidos pelo requerente, a critério do órgão de
controle sanitário competente.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO
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Art. 22. A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária da
produção do queijo artesanal serão realizadas periodicamente pelo
órgão de controle sanitário, visando assegurar o cumprimento das
exigências desta Lei e dos demais dispositivos legais aplicáveis.

Art. 23. Serão realizados regularmente exames laboratoriais
de rotina para atestar a qualidade do produto final.

§ 1º Os exames a que se refere o caput deste artigo terão
sua frequência determinada conforme regulamento técnico de
identidade e qualidade (RTIQ) de cada produto.

§ 2º Constatada a não conformidade nos exames de rotina, o
órgão de controle sanitário competente poderá exigir novos exames às
expensas do produtor, sem prejuízo de outras ações cabíveis.

§ 3º O de exame laboratorial para fins de inspeção e
fiscalização poderá suprir a obrigatoriedade de exame laboratorial de
rotina programado para o mesmo período ou data realizado pelo produtor.

§ 4º Os resultados dos exames laboratoriais para fins de
inspeção e fiscalização a que se refere o § 3º deste artigo serão
disponibilizados para o produtor de queijo artesanal.

Art. 24. Os infratores do disposto nesta Lei e em sua
regulamentação, quando se enquadrarem em pequenas agroindústrias,
ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções de
natureza civil ou penal cabíveis:

I - advertência por escrito, na primeira autuação, pela
autoridade competente; e

II - multa de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais)
por infração, dobrada no caso de reincidência, a qual será reajustada,
anualmente, com base na variação do Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M/FGV), ou por índice que vier a substituí-lo.

§ 1º Nos casos em que os infratores não se enquadrarem em
pequenas agroindústrias, a multa poderá ter seu valor multiplicado em
até 100 (cem) vezes observando-se para tanto o princípio da
razoabilidade e a proporcionalidade existente entre o tipo de infração e
o volume de produção.

§ 2º Os recursos oriundos da arrecadação das multas serão
recolhidos ao Tesouro do Estado, constituindo-se em receita
orçamentária da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, que
será aplicada em proveito das ações do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos
termos do disposto no art. 71, inciso III, da Constituição do Estado
de Santa Catarina.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO AMIN

Deputado Estadual
Lido no Expediente
Sessão de 08/11/17

JUSTIFICATIVA
Os queijos artesanais catarinenses são tradicionalmente

elaborados a partir de leite cru, porém, a legislação vigente proíbe a
elaboração de queijos a partir de leite cru que possuam um período de
maturação inferior a 60 dias, além de uma série de exigências
estruturais que inviabilizam a produção artesanal.

Os processos de produção de queijo proveniente de leite cru
envolvem saberes e fazeres transmitidos de geração a geração, com
conhecimentos tradicionais construídos, transformados e reiterados ao longo
dos tempos, que são expressões da diversidade cultural de nosso Estado.

Impossibilitados de formalizarem suas atividades, os
produtores de queijos artesanais que resistem em manter suas
tradições, ficam sujeitos a terem seus produtos apreendidos e
destinados a aterros sanitários, como temos observado em
fiscalizações que visam a repressão à produção e comercialização de
produtos de origem animal.

Sabe-se que a repressão à produção de alimentos impróprios
para o consumo é importante, mas somente os efetivamente
impróprios. O que ocorre é que, na repressão aos produtos impróprios
para o consumo, inclui-se também os queijos artesanais de produtores
que não conseguem formalizar suas atividades e vender legalmente
seus produtos em virtude da ausência de uma legislação específica
para esses alimentos.

Em pesquisa realizada por CARVALHO (2016), com
produtores de queijo colonial artesanal de leite cru do oeste
catarinense, investigou-se as razões pelas quais tais produtores se
mantinham na informalidade. As razões apontadas pelos produtores
são as que seguem na tabela 1:

Tabela 1 - Razões que impedem os produtores de construir
um local específico para fabricação de queijos e formalizarem sua
atividade

Alto custo com taxas e impostos

Investir e não obter registro de inspeção, por não existir uma
norma clara e específica sobre a estrutura necessária para uma
queijaria deste porte

Obrigatoriedade de pasteurização do leite para a fabricação
do queijo

Burocracia para formalização com documentações que não
sabiam como providenciar e atender

Proibição de uso de materiais tradicionais que contribuem
para uma boa qualidade sensorial do queijo, como a madeira

Receio de mudar a forma tradicional de fazer o queijo para
atender a legislalação

Ausência de mão de obra para investir no possível aumento
de produção

Obrigatoriedade de contratatção de responsável técnico
Exigências de aquisição de câmaras frias para a maturação

do queijo
As razões apresentadas pelos produtores, que os mantém na

informalidade, demonstram uma legislação inapropriada para os
queijos artesanais.

Atualmente a produção artesanal necessita se adaptar a
legislações voltadas para produtos industriais e, no caso dos queijos,
uma legislação adequada para produtos feitos com leite pasteurizado,
em ambientes sanitizados e diferentes do meio rural.

Em ambientes industriais, onde se utiliza leite pasteurizado
para a fabricação de queijos, é necessário a utilização de uma
higienização extremamente rígida, assim como o uso de materiais
como o aço inox, temperaturas controladas, fluxogramas complexos
para evitar contaminações cruzadas e uma série de outros controles
para garantir a inocuidade do produto.

Já na produção artesanal, as bactérias ácido láticas
presentes naturalmente no leite cru irão agir como protetoras do
alimento contra os microrganismos potencialmente patogênicos,
conforme apontado em trabalhos realizados em queijos artesanais
brasileiros, evitando a presença de microrganismos patogênicos graves,
como a Listeria monocytogenes (DORES et al, 2015, MARTINS et al, 2015).

Desta maneira, é necessário preservar a utilização de
materiais, como a madeira, que mantém a presença dessa flora natural
do leite e que, também, conferem um sabor mais agradável ao produto.
Além disso, em se tratando de produção de queijo com leite cru, a
madeira é um material que, por criar um biofilme composto por bactérias
ácido láticas, tem o papel de auxiliar na proteção do queijo artesanal
diminuindo a adesão de microrganismos potencialmente patogênicos como
indicado em estudos para Escherichia coli e Staphylococcus aureus
(FERREIRA & FERREIRA, 2011). Esta situação demonstra que a legislação
atual está na contramão da segurança sanitária desses produtos ao exigir a
substituição da madeira utilizada tradicionalmente nesses tipos de queijos
por materiais constituídos em aço inox.

Para Piero Sardo, fundador do Slow Food, um movimento
internacional de consumidores que defende a manutenção dos
alimentos tradicionais e também presente no Brasil, atrás do afinco
contra o queijo artesanal feito de leite cru há enormes interesses:

“... Há as grandes empresas, as grandes multinacionais que
querem ter a liberdade de comprar o leite onde mais lhe
convém - onde o preço for mais baixo - e querem processá-lo
com métodos que nada têm a ver com os métodos
artesanais, naturais, bons. Estes lobbies, presentes em
qualquer lugar, pressionam os governos, em nome da
segurança alimentar, que parece ser um tema que assusta,
que alerta o consumidor. Pois bem, chegou a hora de dizer
com clareza que o tema da segurança alimentar em relação
ao leite cru é um espantalho, exagerado e, em alguns casos,
até falso. Pois a questão não é apenas o processamento do
leite cru, o problema verdadeiro é que o leite de origem, o
leite com o qual se produz o queijo, deve ser um leite de
qualidade. É isto que as instituições devem garantir. Devem
garantir que os animais sejam sadios, que não tenham
doenças como tuberculose ou brucelose, e que os métodos
de produção respeitem a higiene necessária. E que nós, no
Slow Food, sempre defendemos, a higiene. Mas, se o leite for
de qualidade, se os animais forem sadios, se os
procedimentos previstos são cumpridos, a produção do queijo
a partir do leite cru é a única forma de garantir a excelência, a
única forma de garantir a biodiversidade.”
Vários produtores já estão desistindo da atividade e muitos

queijos artesanais estão entrando em extinção devido às sucessivas
repressões a esse tipo de produto. De acordo com o último censo
agropecuário, em 10 anos, houve uma redução de aproximadamente
90% do número de produtores de queijo no Estado de Santa Catarina.
Grande parte desses produtores passaram a fornecer matéria prima
para grandes agroindústrias de leite, diminuindo sua fonte de renda e
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qualidade de vida, uma vez que a produção de queijos possui um valor
agregado superior à venda de leite in natura.

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA)
publicou legislações que favorecem os produtores de queijo artesanal,
como a Instrução Normativa 30/2013 que dispõe sobre a produção de
queijo de leite cru e a Instrução Normativa 16/2015 que estabelece,
em todo o território nacional, as normas específicas de inspeção e a
fiscalização sanitária de produtos de origem animal, referente às
agroindústrias de pequeno porte.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitárias (ANVISA) publicou
a RDC 49/2013 que dispõe sobre a regularização para o exercício de
atividade de interesse sanitário do microempreendedor individual, do
empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico
solidário e dá outras providências.

Contudo, essas legislações federais necessitam ser
incorporadas em legislações estaduais para atender efetivamente
esses produtores, em especial os produtores de queijo artesanal de leite
cru, tornando-se imprescindível a criação de uma Lei para essa produção.

Essa Lei precisa ser baseada em argumentos técnico-
científicos pertinentes à realidade artesanal e que assegure a
inocuidade desses alimentos. Dessa forma, atenderá os processos de
produção de queijos artesanais de leite cru e da agricultura familiar que, de
acordo com o último censo rural, englobou cerca de 5.840 famílias, assim
como pequenos empreendimentos dentro do Estado de Santa Catarina.

JOÃO AMIN
Deputado Estadual

REFERÊNCIAS
CARVALHO, M. M. A produção de queijo artesanal no município de
Seara, Estado de Santa Catarina, frente a legislação brasileira.
Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v. 70, p. 253, 2016.
DORES, M. T. et al. Room temperature aging to guarantee
microbiological safety of Brazilian artisan Canastra cheese. Food
Science Technol., v. 33, n. 1, p. 180-185. 
FERREIRA, E. G., FERREIRA, C. L. L. F. Implicações da Madeira na
Identidade e Segurança de Queijos Artesanais. Rev. Inst. Latic.
Cândido Tostes, Jul/Ago, nº 381, 66: 13-20, 2011.
MARTINS, J. M. et al. Determining the minimum ripening time of
artisanal Minas cheese, a traditional Brazilian cheese. Brazilian Journal
of Microbiology 46, 1, 219-230, 2015.

*** X X X ***

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0039.0/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 973

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Procuradoria-Geral do Estado, o projeto de
lei complementar que “Altera a Lei Complementar nº 317, de 2005, a
Lei Complementar nº 381, de 2007, e a Lei nº 15.215, de 2010, a fim
de reestruturar as consultorias jurídicas das Secretarias de Estado e
estabelece outras providências”.

Devido à relevância e premência da matéria, solicito aos
nobres senhores Deputados, amparado no art. 53 da Constituição do
Estado, regime de urgência na tramitação do presente projeto de lei
complementar nessa augusta Casa Legislativa.

Florianópolis, 30 de outubro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 31/10/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
Exposição de Motivos no 35/2017

Florianópolis, 20 de outubro de 2017.
Ementa: Anteprojeto de Lei Complementar
para a reestruturação das consultorias
jurídicas das Secretarias de Estado e
outras providências.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Apresento à consideração de Vossa Excelência proposta de

alteração da Lei Complementar no 381, de 07 de maio de 2007 LC
381/07, que dispõe sobre o modelo de gestão e estrutura
organizacional da Administração Pública Estadual, da Lei Complementar

no 317, de 30 de dezembro de 2005 - LC 317/05, que dispõe sobre a
organização e o funcionamento da Procuradoria Geral do Estado, o
regime jurídico do Procuradores do Estado, e outras providências, pelos
motivos aduzidos a seguir.
A) Dos artigos 1º, 3º, 8º e 13 do anteprojeto: Consultorias Jurídicas
das Secretarias de Estado

O artigo 132 da Constituição da República Federativa do
Brasil, assim como o artigo 103 da Constituição do Estado de Santa
Catarina, atribuem, exclusivamente, à Procuradoria-Geral do Estado as
funções de representação judicial, consultoria e assessoramento
jurídico dos entes federados.

Na representação judicial, a Procuradoria atua em juízo,
propondo ou contestando ações em nome do Estado, enquanto que na
consultoria jurídica, oferta orientação para garantir a adequação à lei da
atuação administrativa e de governo.

Ocorre que, em dissonância com as cartas magnas, o artigo
167 da LC 381/07 permite que as Consultorias Jurídicas das
Secretarias de Estado, órgãos setoriais do Sistema de Serviços Jurídicos do
Estado de Santa Catarina l sejam dirigidas por “Consultor Jurídico”, cargo de
provimento em comissão, bastando a formação em curso superior de
graduação em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou exaustivamente
sobre o assunto, conforme se verifica nos seguintes julgados:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. [...] CRIAÇÃO DE CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO
JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. [...]
2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder
Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores
organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos
termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se
destina à configuração da necessária qualificação técnica e
independência funcional desses especiais agentes públicos.
3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a
ocupante de cargo em comissão o desempenho das
atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder
Executivo. Precedentes.
4. Ação que se julga procedente.
(ADI 4261, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,
julgado em 02/08/2010, DJe-154 DIVULG 19-08-2010
PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-02 PP-00321 RT v. 99, n.
901, 2010, p. 132-135 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 88-93)
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL Nº 8.186/2007 (ALTERADA PELAS LEIS nºs
9.332/2011 e 9.350/2011) DO ESTADO DA PARAÍBA: [...] O
SIGNIFICADO E O ALCANCE DA REGRA INSCRITA NO ART.
132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: EXCLUSIVIDADE E
INTRANSFERIBILIDADE, A PESSOAS ESTRANHAS AO
QUADRO DA ADVOCACIA DE ESTADO, DAS FUNÇÕES
CONSTITUCIONAIS DE PROCURADOR DO ESTADO E DO
DISTRITO FEDERAL. - É inconstitucional o diploma normativo
editado pelo Estado-membro, ainda que se trate de emenda à
Constituição estadual, que outorgue a exercente de cargo em
comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros
da Advocacia de Estado, o exercício, no âmbito do Poder
Executivo local, de atribuições inerentes à representação
judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de
assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem
prerrogativa institucional outorgada, em caráter de
exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria
Constituição da República. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. [...].
(ADI 4843 MC-ED-Ref, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Em decisão monocrática de 22 de maio de 2017, o Ministro

do STF Luis Roberto Barroso reafirmou a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal afirmando categoricamente a inconstitucionalidade de
legislação que confere a atividade de consultoria e assessoria jurídicas
dos órgãos da Administração Pública a pessoas estranhas aos titulares
do cargo de Procurador do Estado:

Decisão: [...] 1. Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar,
proposta pela Associação Nacional dos Procuradores do
Estado - ANAPE, contra os arts. 68 e 69, da Constituição do
Estado do Rio Grande do Norte, que tratam da Consultoria
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Geral do Estado, [...] 13. A exclusividade da representação
judicial e da consultoria jurídica das respectivas unidades
federativas pelos membros das Procuradorias dos Estados
já foi afirmada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal.
[...] 20. Por tudo isso, os arts. 68 e 69 da Constituição do
Rio Grande do Norte, ao permitirem a perpetuação de uma
estrutura organizacional destinada à consultoria do Estado
paralela à da Procuradoria-Geral do Estado, revelam-se
violadores do princípio da unicidade da representação judicial
e da consultoria jurídica dos Procuradores do Estado,
contemplado no art. 132 da Constituição, que também
confere competência exclusiva aos seus membros para a
promover a representação judicial e para desempenhar a
atividade de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do
Distrito Federal, o que compreende os órgãos e entidades da
Administração Pública.
(ADI 5393 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado
em 22/05/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
110 DIVULG 24/05/2017 PUBLIC 25/05/2017)
Diante disso, o anteprojeto modifica a legislação estadual

vigente para dar cumprimento aos textos constitucionais e à
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico das Secretarias
de Estado atualmente existentes, todas dotadas de 01 (um) cargo em
comissão de Consultor Jurídico, sejam exercidas exclusivamente pela
Procuradoria-Geral do Estado, por meio de Procuradores do Estado.

Os artigos 1º e 3º do anteprojeto incluem o inciso II-A no art.
5º e o art. 24-A na LC 317/05, os quais criam as Consultorias Jurídicas
Setoriais como órgãos de execução setoriais da Procuradoria-Geral do
Estado, instituindo, por conseguinte, 1 (uma) Consultoria Jurídica
Setorial em cada Secretaria de Estado, que será dirigida por Procurador-
Chefe, titular do cargo de Procurador do Estado.

Tal conformação jurídico-administrativa obedece a ordem
constitucional e permite que as Consultorias Jurídicas continuem
inseridas como órgãos setoriais do Sistema de Serviços Jurídicos,
instituído pelo Decreto nº 724, de 18 de outubro de 2007,

Os §§ 2º e 3º do art. 24-A definem as competências das
Consultorias Jurídicas Setoriais, enquanto que o § 4º do mesmo
dispositivo legal dispõe que a ocupação das chefias das Consultorias
Setoriais dar-se-á por designação e dispensa do Procurador-Geral do Estado.

No caso de não haver interessados, o § 5º do art. 24-A define
que os Procuradores do Estado mais recentes na carreira lotados na sede,
ou em caso de empate com classificação inferior no concurso de ingresso,
serão designados, prestigiando-se, assim, o critério da antiguidade.

Outro importante aspecto é tratado pelo § 6º do art. 24-A,
que estabelece o período máximo em que o Procurador do Estado pode
exercer a chefia de Consultorias Jurídicas Setoriais ininterruptamente,
04 (quatro) anos, fazendo com que os membros da caneira retornem à
PGE para reciclarem seus conhecimentos em todas as demais áreas,
inclusive com a troca de experiências e atuação no contencioso jurídico,
cuja atualidade dos conhecimentos mostra-se imprescindível para um
bom assessoramento jurídico. A exceção é tratada no § 8º, para
permitir a prorrogação excepcional do referido prazo máximo de
permanência na hipótese de autorização do Conselho Superior da PGE.
É importante registrar que não há tempo mínimo de permanência.

E, no § 9º do art. 24-A, institui-se regra de caráter
excepcional, para que, na hipótese de afastamentos ou outras
imprevistas, um Procurador do Estado possa responder
cumulativamente pela chefia da Consultoria Jurídica Setorial de mais de
uma Secretaria de Estado.

O art. 8º do anteprojeto inclui o artigo 167-A da LC 381/07,
atribuindo a chefia das Consultorias Jurídicas, privativamente, à
Procurador do Estado.

Por fim, o art. 13 do anteprojeto, por sua vez, extingue os 16
(dezesseis) cargos em comissão de Consultor Jurídico previstos na LC
381/07 para as Secretarias de Estado.
B) Dos artigos 7º e 15 do anteprojeto: número de cargos de
Procurador do Estado e vigência da reestruturação das Consultorias
Jurídicas Setoriais

Não bastasse a disposição constitucional que atribui à
Procuradoria-Geral do Estado a atividade de consultoria e
assessoramento jurídico, tem-se que esta Instituição tem sido cada vez
mais demandada pelos Secretários de Estado solicitando apoio para a
nomeação de Procurador do Estado no cargo de Consultor Jurídico.
Todavia, em que pese o reconhecimento da importância das funções
desempenhadas pelos órgãos setoriais e a inarredável necessidade de
seu preenchimento por Procuradores do Estado, o número de cargos
previstos na Lei Complementar nº 317, de 30 de dezembro de 2005,
115 (cento e quinze), não é suficiente para o atendimento dessa demanda,
além de todas as outras atividades já desenvolvidas pelos Procuradores do

Estado em exercício. Note-se que o número de cargos previstos na LC
317/05 115 (cento e quinze), foi estabelecido há mais de 11 (onze) anos, e
já se mostra insuficiente inclusive para atender as atividades ordinárias hoje
desenvolvidas pela PGE, sendo que de lá para cá o incremento de
demandas judiciais e extrajudiciais aumentou significativamente.

As tarefas constitucionalmente atribuídas à Procuradoria-
Geral do Estado têm alto relevo. Quando o Estado vai a juízo cobrar o
tributo não pago, ou resistir a uma pretensão descabida, vencer a
causa não é, para a Procuradoria, um fim em si mesmo. O que importa,
verdadeiramente, é não só a salvaguarda do patrimônio comum, mas
também o resultado indireto, medido pelas ações e investimentos
públicos que, tornados possíveis, serão capazes de elevar os níveis de
distribuição da justiça social. Por outro lado, submetida que está a
administração pública ao princípio da legalidade, sob pena de nulidade
de todos os atos praticados pela autoridade sem o correspondente
fundamento legal, a Procuradoria, através dos pareceres dos seus
Procuradores, exerce uma importante função de controle preventivo da
juridicidade. Desse modo, orientando tecnicamente a respeito de questões
que envolvem indagação jurídica, a Procuradoria auxilia a autoridade pública
no desempenho regular do mandato ou do cargo, viabilizando desse modo,
por meio de um assessoramento competente e construtivo, a realização das
grandes metas programáticas dos governos e das administrações, segundo
os mais rigorosos padrões de correção e lisura.

Ocorre que, no contexto de uma espiral iniciada após a
reconstitucionalização do país, o Estado de Santa Catarina tem sido
cada vez mais demandado perante o Poder Judiciário. Também é
notável o crescente número de ações ajuizadas para a cobrança dos
créditos tributários inadimplidos. Tramitam no Poder Judiciário, hoje,
aproximadamente 300,000 (trezentas mil) ações judiciais aos cuidados
da Procuradoria-Geral do Estado, sendo 140.000 (cento e quarenta mil)
execuções fiscais e 50.000 (cinquenta mil) ações relativas à saúde, O
restante compõe o saldo de matérias concernentes às áreas
patrimonial, administrativa e tributária, com predomínio de ações que
discutem aspectos do sistema remuneratório de servidores públicos.
No ano de 2014, por exemplo, o número de ações judiciais
aproximava-se de 100.000 (cem mil). E, em 2005, época da fixação do
número de cargos hoje existentes (115), esse número era ainda menor.

Para que se possa ter uma ideia da dimensão das atividades
desenvolvidas no âmbito da Procuradoria como resultado deste quadro
de litigância desenfreada, somente no ano de 2016, foram elaboradas,
pelos nossos Procuradores, 406.000 (quatrocentas e seis mil) peças,
dentre defesas judiciais, recursos, petições iniciais e expedientes
administrativos relacionados a processos judiciais. No ano de 2014, o
número de peças elaboradas alcançava a marca de 230.000 (duzentas
e trinta mil), e, em 2010, 100.000 (cem mil).

No âmbito da orientação do Poder Executivo, a Consultoria
Jurídica da PGE - Orgão Central -, respondendo a solicitações dos
diversos órgãos da estrutura administrativa do Estado, também atua
em ritmo intenso, tendo elaborado mais de 1.200 (mil e duzentos)
expedientes no ano de 2016 (manifestações, despachos e pareceres
em processos administrativos disciplinares, em autógrafos de projeto
de lei e, em maior número, em consultas encaminhadas pelas
Secretarias de Estado). É importante frisar, a propósito, que a
Consultoria Jurídica da PGE dá atendimento não só às Secretarias
Centrais, mas também às Agências Regionais e ao conjunto de
entidades que integram a administração indireta (autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas).

Assim, para que possamos assumir as Consultorias Jurídicas
das Secretarias de Estado Setoriais e aquelas vinculadas ao Gabinete
do Governador, e suprir minimamente a deficiência interna, é
imprescindível o acréscimo de 20 (vinte) cargos de Procurador do
Estado em seu quadro Iotacional (16 para as Consultorias Jurídicas
Setoriais e 04 para os demais órgãos de execução da PGE), o que é
previsto no art. 7º do anteprojeto ao alterar o Anexo IV da Lei
Complementar nº 317, de 30 de dezembro de 2005. A repercussão
financeira para o aumento de cada um dos referidos cargos mostra-se,
certamente, vantajosa para a Administração Pública ante a economia
na remuneração dos cargos comissionados que serão extintos, bem
como por todos os aspectos positivos decorrentes da ocupação dos
órgãos setoriais por servidores selecionados por meio de concurso
público do mais alto grau de dificuldade.

Por fim, para que haja prazo suficiente para a realização de
concurso público e o efetivo preenchimento dos novos cargos criados,
sem interromper os serviços realizados pelas consultorias jurídicas das
Secretarias de Estado Setoriais, o art. 15 do anteprojeto estabelece um
período razoável, inclusive para a transição dos cargos hoje ocupados,
para a entrada em vigor dos artigos 1 0, 3 0, 8 0 e 13, qual seja,
1 0 de janeiro de 2019.
C) Dos artigos 4º, 5º, 6º e 12 do anteprojeto: reestruturação
da carreira de Procurador do Estado
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Atualmente, a carreira de Procurador do Estado é estruturada
em 03 (três) classes, “Inicial”, “intermediária” e “final”, sendo
atribuída à primeira a remuneração equivalente a 90% (noventa por
cento) do subsídio da classe final, e, à segunda, 95% (noventa e cinco
por cento), A progressão na carreira ocorre por tempo de serviço, a
cada IO (dez) anos em cada uma das classes. Assim, o Procurador do
Estado alcança a classe intermediária com 10 (dez) anos de serviço, e
ao final com 20 (vinte) anos de serviço.

Ocorre que, passados quase 12 (doze) anos da Lei Orgânica
da PGE, LC 317/05, mostra-se necessária a alteração da estrutura da
carreira para corrigir algumas distorções: a) o Procurador do Estado ainda em
estágio probatório aufere a mesma remuneração daquele que já o cumpriu
com sucesso e labora há quase IO (dez) anos no cargo; b) a diferença entre
a remuneração da classe inicial e a final é de apenas 10% (dez por cento).

Assim, para melhor adequar o critério de antiguidade para
progressão na carreira e, consequentemente, obter uma ascensão na
escala remuneratória, os artigos 4º e 5º do anteprojeto propõem a
alteração dos artigos 37 e 38 da LC 317/05, de modo a acrescentar
uma nova classe de ingresso na carreira, denominada “classe de
Ingresso”, na qual o recém empossado percebe 85% (oitenta e cinco
por cento) do subsídio da classe final.

Já o artigo 6º do anteprojeto altera o artigo 67 da LC
317/05, que dispõe sobre o tempo necessário para a ascensão na
carreira. Com a alteração proposta, o Procurador do Estado
permanecerá 7 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício em cada
classe. Portanto, alcançará a final com 21 (vinte e um) anos de serviço,
e a diferença remuneratória total entre as classes passará de 10% (dez
por cento) para 15% (quinze por cento).

Finalmente, nesse ponto, o artigo 12 do anteprojeto adequa
a situação dos atuais ocupantes do cargo de Procurador do Estado à
nova estrutura da carreira. Assim, aqueles Procuradores do Estado que
possuem 7 (sete) anos ou mais de efetivo exercício no respectivo cargo
e pertencem à classe inicial, bem como aqueles que detém 14
(quatorze) anos ou mais de efetivo exercício no respectivo cargo e
pertencem à classe intermediária, serão alçados à classe
imediatamente superior.
D) Do artigo 2º do anteprojeto

O Conselho Superior é órgão de direção da Procuradoria-Geral
do Estado, com as atribuições dispostas no artigo 20 da LC 317/05,
dentre as quais estão previstas o exame de matérias de interesse do
Estado, da Procuradoria-Geral do Estado ou concernentes à carreira de
Procurador do Estado, propondo as medidas necessárias à defesa do
interesse público e ao aperfeiçoamento institucional.

Atualmente, o mesmo é composto pelo Procurador-Geral do
Estado, Subprocurador-Geral do Contencioso, Subprocurador-Geral
Administrativo, Corregedor Geral, Procurador-Chefe da Procuradoria do
Contencioso, Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal, Procurador-Chefe
da Consultoria Jurídica, Presidente da Associação dos Procuradores do
Estado de Santa Catarina, 03 (três) Procuradores do Estado eleitos,
nos termos do artigo 17 da LC 317/05.

Tratando-se de órgão de extrema importância e com muitas
atribuições, no artigo 2º do anteprojeto propõe-se a ampliação de sua
composição de 03 (três) para 05 (cinco) membros eleitos, sem
distinção de classe na carreira, desde que estáveis, visando tanto ao
aumento de representatividade de seus membros, como o acréscimo
numérico de conselheiros para dar conta da crescente demanda
decorrentes de suas competências, que vem se mostrando necessário
nos últimos anos. E importante notar que os Conselheiros cumulam
essa função com as suas ordinárias de Procurador do Estado, sem o
percebimento de qualquer retribuição financeira.
E) Do artigo 9º do anteprojeto

O art. 9º do anteprojeto atribui, privativamente, à Procurador
o Estado a ser nomeado pelo Sr. Governador do Estado, o cargo de
Diretor de Assuntos Legislativos, do quadro de pessoal da Secretaria
de Estado da Casa Civil. A propósito, há anos a Diretoria de Assuntos
Legislativos é exercida com sucesso por Procuradores do Estado,
exatamente porque as atribuições deste último cargo exigem a
formação profissional que detém os primeiros.

Além disso, as competências da Diretoria de Assuntos
Legislativos, relacionadas à elaboração de projetos de lei e de todos os
atos do processo legislativo, bem como à produção formal e
adequações jurídicas e de técnica legislativa dos atos do processo legislativo
e dos decretos submetidos à assinatura do Governador do Estado, impõem
ao ocupante do cargo de Diretor o assessoramento jurídico direto ao
Secretário de Estado da Casa Civil e ao Governador do Estado na matéria de
produção legislativa, o que exige que o ocupante tenha aprofundados
conhecimento jurídicos e seja Procurador do Estado de carreira.
F) Dos artigos 10 e 11 do anteprojeto

Atualmente, a retribuição financeira para o exercício das
funções de chefia, como a de Procurador-Geral do Estado,
Subprocurador-Geral do Contencioso, Subprocurador-Geral

Administrativo, Corregedor-Geral, Subcorregedor de Autarquias e
Fundações, Subcorregedor de Sociedades de Economia Mista e
Empresas Públicas, Procuradores-Chefes da Procuradoria do
Contencioso, da Procuradoria Fiscal e da Consultoria Jurídica, e os
Procuradores-Chefes dos órgãos de execução regionais, estão previstas
na lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, lei nº 15.215, de 17 de
junho de 2010 e na lei complementar nº 317, de 30 de dezembro de 2005.

Diante disso, e considerando as alterações na estrutura das
Consultorias Jurídicas, a extinção dos cargos comissionados de
consultor jurídico, e que as suas chefias e a Diretoria de Assuntos
Legislativos serão privativas de Procurador do Estado, o artigo 11 do
anteprojeto propõe a unificação das retribuições pelo exercício de
função de chefia em uma única rubrica e inclusão das funções de
chefia das Consultorias Jurídicas Setoriais e do cargo de Diretor de
Assuntos Legislativo no mesmo dispositivo legal, mediante a alteração
do artigo 1º, § 2º, da Lei nº 15.215/10.

Em valores atuais, a alteração proposta mantém as
retribuições percebidas pelo Procurador-Geral do Estado, Procurador-
Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, Procurador-Geral Adjunto para
Assuntos Administrativos e Corregedor-Geral, com a fixação de
percentual único para cada um dos cargos, decorrente da fusão do
atual percentual previsto na Lei nº 15.215/10 e da retribuição do artigo
92 da Lei nº 6.745/85.

Por outro lado, em função da necessidade de fixar valor de
retribuição financeira adequada à chefia das Consultorias Jurídicas
Setoriais e ao cargo de Diretor de Assuntos Legislativos, em patamar
condizente com a sua responsabilidade, foi necessário reescalonar os
valores hoje percebidos pelo Subcorregedor de Autarquias e Fundações,
Subcorregedor de Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas,
Procuradores-Chefes da Procuradoria do Contencioso, da Procuradoria
Fiscal, da Consultoria Jurídica e dos Procuradores-Chefes dos órgãos de
execução regionais, para ajustá-los a montantes escalonados em
função de sua abrangência, responsabilidade, número de servidores
vinculados e complexidade. Também nessas hipóteses, o dispositivo
arbitra percentual único para cada um dos cargos, afastando a
retribuição do artigo 92 da Lei nº 6.745/85 e das funções de chefia
previstas no anexo III da LC 317/05 para órgãos de execução
regionais. O art. 10 do anteprojeto, por sua vez, ajusta o quadro de
cargos da PGE previsto na LC 381/07 à nova sistemática proposta.

Os § 4º incluído no art. 1º da Lei nº 15.215/10, ao seu
turno, exclui a possibilidade de pagamento de diárias e ajuda de custo
na hipótese da designação para ocupar a chefias das Consultorias
Jurídicas Setoriais ou o cargo de Diretor de Assuntos Legislativos recair
sobre Procurador do Estado lotado em órgão de execução regional, à
exceção das diárias decorrentes do exercício da própria função (p. ex.,
quando o Procurador-Chefe da Consultoria Setorial desloca-se a
município diferente do da sede da Secretaria de Estado, para
acompanhar o Secretário de Estado em determinada reunião).
G) Conclusão

Ante todo o exposto, sugere-se o encaminhamento à
Assembleia Legislativa, em regime de urgência, do
anteprojeto de lei complementar anexo, a bem da
organização dos serviços jurídicos no Estado de Santa
Catarina e para adequação à jurisprudência do STF e às
Constituições Federal e Estadual, o que submeto à
apreciação de Vossa Excelência.
Atenciosamente,

JOÃO DOS PASSOS MARTINS NETO
Procurador-Geral do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0039.0/2017
Altera a Lei Complementar nº 317, de
2005, a Lei Complementar nº 381, de
2007, e a Lei nº 15.215, de 2010, a fim
de reestruturar as consultorias jurídicas
das Secretarias de Estado e estabelece
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O art. 5º da Lei Complementar nº 317, de 30 de

dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ..............................................................................
. .........................................................................................
II-A - órgãos de execução setoriais: Consultorias Jurídicas

Setoriais;
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 2º O art. 17 da Lei Complementar nº 317, de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. São membros eleitos 5 (cinco) Procuradores do

Estado integrantes de quaisquer das classes da carreira.
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§ 1º Não havendo candidatos suficientes para as vagas,
serão realizadas sucessivas eleições até que todas sejam preenchidas,
respondendo interinamente pelas vagas os antigos titulares.

§ 2º Somente poderão concorrer às eleições os Procuradores
do Estado estáveis que se candidatarem à vaga, mediante
requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Superior, durante a
primeira quinzena de março do ano da eleição.

§ 3º Em caso de empate, será considerado eleito o candidato
mais antigo na carreira e, persistindo o empate, o mais bem
classificado no concurso de ingresso.

§ 4º Perderá o mandato o membro eleito que deixar de
comparecer, injustificadamente, a 3 (três) reuniões ordinárias, sendo a
vaga preenchida por suplente.

§ 5º A perda do mandato será declarada pelo Conselho
Superior, por provocação de qualquer de seus membros, cabendo da
decisão recurso, com efeito suspensivo, ao próprio Conselho Superior,
no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da decisão recorrida
no Diário Oficial do Estado.

§ 6º O recurso de que trata o § 5º deste artigo deverá ser
decidido no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 7º Os candidatos mais votados dentre os não eleitos
responderão como suplentes, na forma regimental.” (NR)

Art. 3º A Lei Complementar nº 317, de 2005, fica acrescida
do art. 24-A, com a seguinte redação:

“Art. 24-A. As Consultorias Jurídicas Setoriais, órgãos de
execução setoriais da Procuradoria-Geral do Estado, serão dirigidas por
Procuradores-Chefes, titulares do cargo de Procurador do Estado.

§ 1º Fica instituída 1 (uma) Consultoria Jurídica Setorial em
cada Secretaria de Estado.

§ 2º Compete à Consultoria Jurídica Setorial prestar
consultoria jurídica e assessoramento jurídico ao titular da Secretaria à
qual esteja vinculada, bem como exercer as competências previstas em
legislação específica relativas aos órgãos setoriais do Sistema
Administrativo de Serviços Jurídicos.

§ 3º Compete ao Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
Setorial:

I - executar, dirigir, coordenar, supervisionar, orientar e
distribuir os serviços de sua unidade;

II - articular-se com os demais Procuradores-Chefes de
Consultorias Jurídicas para coordenar assuntos de competência dos
respectivos órgãos; e

III - exercer outras atribuições definidas em lei ou decreto e
delegadas ou cometidas pelo Procurador-Geral do Estado.

§ 4º O Procurador-Chefe de Consultoria Jurídica Setorial será
designado e dispensado pelo Procurador-Geral do Estado.

§ 5º Não havendo interessados, deverá ser designado para o
exercício da função de Procurador-Chefe de Consultoria Jurídica Setorial
o Procurador do Estado lotado na sede da Procuradoria-Geral do Estado
com menor tempo de efetivo exercício na carreira ou, em caso de
empate, aquele que obteve classificação inferior no concurso de ingresso.

§ 6º O Procurador do Estado poderá exercer a função de
Procurador-Chefe de Consultoria Jurídica Setorial por, no máximo, 4
(quatro) anos ininterruptos, devendo aguardar, para nova designação, o
período de 2 (dois) anos.

§ 7º Na hipótese de exercício da função de Procurador-Chefe de
Consultoria Jurídica Setorial por período inferior a 2 (dois) anos, o Procurador
do Estado deverá aguardar o mesmo período para nova designação.

§ 8º O período máximo de exercício da função de Procurador-
Chefe de Consultoria Jurídica Setorial previsto no § 6º deste artigo
excepcionalmente poderá ser prorrogado com autorização do Conselho
Superior da Procuradoria-Geral do Estado.

§ 9º A critério do Procurador-Geral do Estado, poderá ser
designado 1 (um) Procurador do Estado para cumular a função de
Procurador-Chefe de Consultoria Jurídica Setorial de mais de 1 (uma)
Secretaria de Estado.” (NR)

Art. 4º O art. 37 da Lei Complementar nº 317, de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37. .............................................................................
I - Classe de Ingresso;
II - Classe Inicial;
III - Classe Intermediária; e
IV - Classe Final.
Parágrafo único. Aos cargos de Procurador do Estado da

Classe de Ingresso, Inicial e Intermediária serão atribuídos,
respectivamente, subsídios correspondentes a 85% (oitenta e cinco por
cento), 90% (noventa por cento) e 95% (noventa e cinco por cento) dos
valores fixados para o cargo de Procurador do Estado da Classe Final.” (NR)

Art. 5º O art. 38 da Lei Complementar nº 317, de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 38. O ingresso na carreira de Procurador do Estado
dar-se-á na Classe de Ingresso, mediante aprovação em concurso
público de provas e títulos.

. ................................................................................ ” (NR)
Art. 6º O art. 67 da Lei Complementar nº 317, de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 67. … .........................................................................
I - a estabilidade no cargo, para os integrantes da Classe

de Ingresso;
II - 7 (sete) anos ininterruptos de efetivo exercício na classe

em que estiver posicionado; e
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 7º Os Anexos I, III e IV da Lei Complementar nº 317, de

2005, passam a vigorar conforme redação constante dos Anexos I, II e
III desta Lei Complementar, respectivamente.

Art. 8º A Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007,
passa a vigorar acrescida do art. 167-A, com a seguinte redação:

“Art. 167-A. A chefia das Consultorias Jurídicas das
Secretarias de Estado é privativa de titular de cargo de Procurador do
Estado, conforme o disposto em lei específica.” (NR)

Art. 9º A Lei Complementar nº 381, de 2007, passa a vigorar
acrescida do art. 167-B, com a seguinte redação:

“Art. 167-B. O cargo de provimento em comissão de Diretor
de Assuntos Legislativos da Secretaria de Estado da Casa Civil será
ocupado privativamente por titular de cargo de Procurador do Estado.” (NR)

Art. 10. O Anexo V-F da Lei Complementar nº 381, de
2007, passa a vigorar conforme redação constante do Anexo IV
desta Lei Complementar.

Art. 11. O art. 1º da Lei nº 15.215, de 17 de junho de 2010,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 2º Os Procuradores do Estado em exercício nos cargos ou

nas funções seguintes perceberão subsídios acrescidos dos seguintes
percentuais sobre o valor do subsídio do respectivo cargo efetivo,
não se lhes aplicando o disposto no art. 92 da Lei nº 6.745, de 28
de dezembro de 1985:

I - Procurador-Geral do Estado: 20% (vinte por cento);
II - Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos,

Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos e Corregedor-
Geral: 17% (dezessete por cento);

III - Subcorregedores e Procuradores-Chefes de órgãos de
execução central: 15% (quinze por cento);

IV - Procuradores-Chefes de Consultorias Jurídicas Setoriais e
Diretor de Assuntos Legislativos: 13% (treze por cento); e

V - Procuradores-Chefes de órgãos de execução regionais e
do Centro de Estudos: 10% (dez por cento).

. .........................................................................................
§ 4º A percepção da retribuição de que trata o inciso IV do

§ 2º deste artigo exclui o direito à percepção de diárias e ajuda de
custo, no caso de ser designado Procurador do Estado lotado em
alguma das subsedes mencionadas no art. 49 da Lei Complementar nº 317,
de 30 de dezembro de 2005, exceto no caso de as diárias serem devidas
em decorrência do exercício da função de Procurador-Chefe de Consultoria
Jurídica Setorial e do cargo de Diretor de Assuntos Legislativos.” (NR)

Art. 12. Fica assegurada a promoção à classe imediatamente
superior aos atuais ocupantes de cargo de Procurador do Estado que,
na data de publicação desta Lei Complementar, atendam aos
seguintes requisitos:

I - 7 (sete) anos ou mais de efetivo exercício no respectivo
cargo e pertencer à Classe Inicial; ou

II - 14 (quatorze) anos ou mais de efetivo exercício no
respectivo cargo e pertencer à Classe Intermediária.

Parágrafo único. Os Procuradores do Estado ocupantes do
cargo na data de publicação desta Lei Complementar serão promovidos
à classe imediatamente superior quando completarem 7 (sete) e 14
(quatorze) anos de efetivo exercício no respectivo cargo.

Art. 13. Ficam extintos 16 (dezesseis) cargos de provimento
em comissão de Consultor Jurídico previstos nos Anexos V-B, V-C, V-D e
VII da Lei Complementar nº 381, de 2007.

Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta Lei
Complementar correrão por conta de dotação do Orçamento Geral do Estado.

Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos os arts. 1º, 3º, 8º e 13 a partir de
1º de janeiro de 2019.

Art. 16. Fica revogado o Anexo II da Lei Complementar
nº 317, de 30 de dezembro de 2005.

Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
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ANEXO I
“ANEXO I

NOMINATA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PRIVATIVOS
DE PROCURADOR DO ESTADO

(Lei Complementar nº 317, de 30 de dezembro de 2005)
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos
Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos
Corregedor-Geral
Procurador-Chefe da Procuradoria do Contencioso
Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
Subcorregedor de Autarquias e Fundações Públicas
Subcorregedor de Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas

” (NR)
ANEXO II

“ANEXO III
NOMINATA DAS FUNÇÕES DE CHEFIA PRIVATIVAS DE PROCURADOR DO

ESTADO
(Lei Complementar nº 317, de 30 de dezembro de 2005)

DENOMINAÇÃO DO CARGO
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Blumenau
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Joinville
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Itajaí

Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Criciúma
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Lages
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Mafra
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Joaçaba
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Chapecó
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Tubarão
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Caçador
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Curitibanos
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Rio do Sul
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de Jaraguá do Sul
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional de São Miguel do Oeste
Procurador-Chefe do Centro de Estudos
Procurador-Chefe da Procuradoria Especial em Brasília
Procurador-Chefe de Consultoria Jurídica Setorial

” (NR)
ANEXO III
“ANEXO IV

QUANTITATIVO DOS CARGOS DE PROCURADOR DO ESTADO
(Lei Complementar nº 317, de 30 de dezembro de 2005)

DENOMINAÇÃO DO CARGO
QUANTIDADE

Procurador do Estado
135

” (NR)

ANEXO IV
“ANEXO V-F

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
(Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007)

ÓRGÃO
DENOMINAÇÃO DO CARGO

Quantidade Código Nível

CARGOS PRIVATIVOS DE PROCURADOR DO ESTADO
Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos 1
Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos 1
Corregedor-Geral 1
Procurador-Chefe da Procuradoria do Contencioso 1
Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal 1
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica 1
Subcorregedor de Autarquias e Fundações Públicas 1
Subcorregedor de Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 1
CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE PROCURADOR DO ESTADO
Diretor de Apoio Técnico 1 DGS/FTG 1
Secretário do Processo Judicial 1 DGS/FTG 2
Secretário do Processo Administrativo 1 DGS/FTG 2
Secretário de Cálculos e Perícias 1 DGS/FTG 2
Diretor de Administração 1 DGS/FTG 1
Gerente de Gestão de Pessoas 1 DGS/FTG 2
Gerente de Apoio Operacional 1 DGS/FTG 2
Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade 1 DGS/FTG 2
Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica 1 DGS/FTG 2
Assessor de Informações Jurídicas 1 DGS/FTG 2
Assessor Jurídico da Procuradoria Especial em Brasília 2 DGS/FTG 2
Assistente Pessoal do Procurador-Geral do Estado 1 DGS/FTG 2
Assessor de Comunicação 1 DGS/FTG 2
Assessor Jurídico da Procuradoria Regional 15 DGS/FTG 3
Assistente Pessoal do Corregedor-Geral 1 DGS/FTG 3
Assistente Pessoal do Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos 1 DGS/FTG 3
Assistente Pessoal do Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos 1 DGS/FTG 3
Consultor Técnico 6 DGI 1

” (NR)
*** X X X ***

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 040/2017
ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 974

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania, o projeto de lei complementar que “Altera as Leis
Complementares nº 381, de 2007, que dispõe sobre o modelo de
gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual,
e nº 675, de 2016, que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos
cargos de Agente Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo
do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
(SJC) e estabelece outras providências”.

Devido à relevância e premência da matéria, solicito aos
nobres senhores Deputados, amparado no art. 53 da Constituição do
Estado, regime de urgência na tramitação do presente projeto de lei
complementar nessa augusta Casa Legislativa.

Florianópolis, 30 de outubro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 31/10/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Exposição de Motivos nº 46
Florianópolis,19 de outubro de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado
Florianópolis - SC
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Excelentíssimo Governador,
Submetemos à análise de Vossa Excelência a presente

exposição de motivos, a qual versa acercada necessidade de
reestruturação dos cargos e funções gratificadas da Secretaria de
Estado da Justiça e Cidadania (SJC), especialmente em virtude da
construção de novas unidades prisionais, bem como aduz a respeito do
adicional de exercício em unidade de segurança máxima, destinada a
remunerar os agentes penitenciários que serão lotados e terão
exercício na unidade de segurança máxima de São Cristóvão do Sul.

Primeiramente, cumpre-nos destacar que o sistema de
Justiça e Cidadania, composto pela estrutura administrativa da SJC e
suas diretorias locais, pelo Departamento de Administração Prisional
(DEAP), Departamento de Administração Socioeducativa (DEASE) e
Departamento de Defesa do Consumidor (PROCON), tem passado por
contínuas melhorias e superação de objetivos. O desenvolvimento das
políticas públicas amplas de ressocialização, o aparelhamento das
unidades administrativas e avalorização dos servidores com uma
gestão técnica, destacando-se nacionalmente, são referências dos
progressos que constammencionadosem diversos relatórios de
inspeções realizadas.

Dentre as ações que merecem destaque, foram ampliadas
sobremaneiraas vagas no sistema prisional, bem como as unidades do
sistema socioeducativo e a abrangência dos atendimentos do órgão de
defesa do consumidor, nos quase 6 (seis) anos de administração da pasta.

Desde a origem desta Secretaria - com a proposição e
parceria do Governo do Estado - houve evolução significativa nas
atividades abarcadas, o que não foi acompanhado pela estrutura fixada
pela Lei Complementar nº 534, de 20 de abril de 2011, a qual alterou a
Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007.

Em vista disso, as funções passaram a existir ao longo dos
anos, estando estas devidamente ocupadas e subordinadas aos
respectivos Departamentos, mas sem a devida oficialização, inserindo
consequentemente seus gestores, ainda que servidores efetivos do
Estado, em condição irregular de comando.

Ao passo em que foram sendo ampliadas as unidades
prisionais, socioeducativas e as demais estruturas administrativas
desta Secretaria, as funções que concernem foram sendo ocupadas, mas
sem a devida previsão legal dos cargos que compõe a estrutura hierárquica.

Deste modo, averiguamos ser premente a alteração da Lei
Complementar nº 381/2007, a fim de sanar essa problemática
levantada, com a criação legal e regular de cargos e, especialmente,
funções gratificadas, as quais justificamos a seguir:

Do Sistema Prisional
Quando da criação da Secretaria de Estado da Justiça e

Cidadania no ano de 2011, o Sistema Prisional Catarinense iniciou
diversas transformações e seguiu investindo na área por meio de
recursos estaduais e federais. O Governo do Estado, por meio da SJC,
entre os anos de 2011 e 2016, já viabilizou 6.750 (seis mil setecentos
e cinquenta) novas vagas no Sistema Penitenciário.Todavia, a necessária
ampliação do número de servidores não acompanhou essa evolução.

Sob este enfoque, o Sistema Prisional Catarinense possui
unidades prisionais que, embora estejam em plena operacionalização,
não possuem estrutura administrativa e hierárquica regularizadas.

Primeiramente, há necessidade de legitimar 12 (doze)
funções gratificadas de Gerente de Segurança Penitenciária. Além das
unidades já existentes, foram criadas a Penitenciária Masculina de
Tijucas, Industrial de São Cristóvão do Sul, Industrial de Chapecó,
Industrial de Blumenau e Feminina de Criciúma, totalizando 12 (doze)
Penitenciárias sem qualquer chefia de segurança. É impraticável manter
uma unidade prisional de estrutura operacional complexa como uma
penitenciária sem que haja a designação de um servidor que coordene
exclusiva e integralmente o seu setor de segurança, sem que ocorra a
devida regulamentação legal.

Também foi construída a Unidade de Segurança Máxima de
São Cristóvão do Sul, voltada para a contenção de presos de alta
periculosidade com arquitetura prisional que hoje é referência em todo
o Brasil. Se Penitenciárias possuem Gerente de Segurança, tal
necessidade é ainda mais evidente em uma unidade de segurança
máxima. Logo, cria-se a função gratificada deGerente de Segurança
Penitenciária da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul.

Ademais, já existentes na antiga redação da comentada Lei,
os cargos de Gerente de Execuções Penais de Penitenciária, Gerente
de Revisões Criminais de Penitenciária, Gerência de Apoio
Operacional de Penitenciária, Gerente de Atividades Laborais de
Penitenciária e Gerente de Saúde, Ensino e Promoção Social de
Penitenciária, devem acompanhar a atual totalidade de 12 (doze)
penitenciárias, passando a ser agora funções gratificadas.

Não é diferente com a Unidade de Segurança Máxima de São
Cristóvão do Sul, com as funções gratificadas de Gerente de
Segurança Penitenciária da Unidade de Segurança Máxima de São

Cristóvão do Sul, Gerente de Execuções Penais da Unidade de
Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul, Gerente de Apoio
Operacional da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do
Sul e Gerente de Saúde, Ensino e Promoção Social da Unidade de
Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul.

Ademais, temos a problemática quanto ao cargo de Gerente
de Presídio, que no Anexo VII-M da citada legislação prevê apenas 20
(vinte) posições, representando número inferior aos 26 presídios
existentes, o que significa que muitas unidades prisionais desta
categoria estão pendentes de regularização de comando. Nessa
condição, destaca-se o Presídio Masculino de Lages, Presídios
Femininos de Tubarão, Joinville, Chapecó e Itajaí e Presídio Masculino
de Itajaí. Desse modo, passa-se a prever 26 (vinte e seis) funções
gratificadas de Gerente de Presídio.

À vista disso, além das unidades supramencionadas, tem-se
esta irregularidadeno Gerente daColônia Agroindustrial de Palhoça,
uma vez que este estabelecimento penal não foi incluídona estrutura
organizacional pela Lei Complementar nº 534/2011.

Destaca-se que em relação àColônia Agroindustrial de
Palhoça o cenário é ainda mais precário, pois sequer é mencionada
como categoria de unidade prisional.Por esta razão, a fim de evitar
recorrente situação, já se vislumbra a prévia regularização também das
novas unidades prisionais que serão concluídas para o próximo ano, a
saber, a Penitenciária Masculina de Tijucas e Penitenciária Feminina de
Criciúma, assim como o Presídio Feminino de Chapecó, o Presídio
Feminino de Itajaí e o Presídio Feminino de Joinville.

Nessa mesma condição, pode-se incluir e justificar a
alteraçãoda nomenclatura dos seguintes cargos no âmbito do
Departamento de Administração Prisional:

1. Gerente de Escoltas e Operações Externas
(mudança de nome da Gerencia de Escolta e Vigilância):
Altera o nome para adequar as atribuições da legais previstas
as alterações decorrentes da LC675/16.
2. Gerente de Apoio a Saúde e Atenção Psicossocial
(altera o nome da Gerencia de Apoio Psiquiátrico): Corrige o
nome englobando as amplas atribuições do cargo, a fim de
atender as demandas especificas do atendimento a saúde,
atenção social e psicológica dos apenados.
Desta forma, apresentamos a Vossa Excelência as

necessidades do Departamento quanto à criação de cargos e funções
gratificadas, assim comosolicitamos a alteração da nomenclatura de
alguns destes conforme a redação da Lei Complementar nº 534/2011.

Do adicional de exercício em unidade prisional de
segurança máxima

Já foi explicitada a construção da Unidade de Segurança
Máxima de São Cristóvão do Sul. Contudo, em razão de oferecer riscos
suplementares em relação às penitenciárias comuns, os servidores
lotados nestas unidades de maior periculosidade são dignos de um
incentivopara dar continuidade aos trabalhos.
Ressalta-se que uma unidade de segurança máxima pode abrigar
internos integrantes de facções criminosas, sendo público e notório os
perigos e ameaças que isso representa ao servidor incumbido da custódia.

Dito isso, em razão das maioresproblemáticas físicas e
psíquicas a que são submetidos, deve-se criar um adicional de
exercício prisional de segurança máxima. Pelo fato de que somente há
1 (uma) unidade prisional de segurança máxima no Estado de Santa
Catarina, o referido adicional será pago exclusivamente para os
servidores lotados e em exercício na Unidade de Segurança Máxima de
São Cristóvão do Sul.

Do Sistema Socioeducativo
No mesmo diapasão do exposto quanto ao Sistema Prisional,

pontuamos a necessidade de criação de Diretorias, Gerências e
Lotações, de acordo com as justificativas subsequentes, que
averiguamos permear o binômio necessidade-obrigatoriedade, haja vista as
atividades de alta complexidade técnica desenvolvidas pelo Departamento
de Administração Socioeducativa e a falta de previsão legal para as diversas
funções e lotações sobre o que apresentaremos em seguida.

Criação de Unidades que já existem fisicamente e outras que
já estão sendo implementadas pelo PACTO POR SANTA CATARINA:

Por serem recentes as construções e inaugurações de
diversas unidades socioeducativas, tais unidades, como o que ocorre
no Sistema Prisional, apesar de já estarem em funcionamento, não
existem legalmente.

Atualmente, apenas possuem previsão legal - Lei
Complementar n. 381/2007 - o Plantão Atendimento Inicial, o Centro
Socioeducativo Regional São Lucas, o Centro Socioeducativo Regional
de Lages, o Centro Socioeducativo Regional de Chapecó e o Centro
Socioeducativo Feminino.
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Diante disso, é imperiosa a criação dessas unidades e de
seus respectivos cargos hierárquicos, bem como a reorganização das
unidades já criadas, sendo elas:

Centrosde Atendimento Socioeducativo de São José, Joinville,
Lages, Chapecó e Criciúma. Para a nova estrutural, serão criados 05
(cinco) cargos deDiretores de Centro de Atendimento Socioeducativo,
com as respectivas 05 (cinco) funções gratificadas de Gerentes de
Segurança Socioeducativo de Centro de Atendimento
Socioeducativo de suas unidades.

Além disso, os Centros de Atendimento Socioeducativo
Provisórios de Itajaí, São Miguel do Oeste, Criciúma, Lages e Tubarão
conterão seus respectivos gerentes. Não há como manter as
estruturas sem comando.

Para tanto, os antigos 03 (três) cargos de Gerente do Centro
Socioeducativo Regional São Lucas, Lages e Chapecó, sob o código
DGS/FTG-3, serão transformados para as funções de Gerentes de
Centros de Atendimento Socioeducativo Provisórios, sob o código FG-3,
ou seja, sem impacto financeiro.

Dessa forma, serão criadas 02 (duas) funções gratificadas de
Gerente de Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório e
alterados os 03 (três) antigos Gerentes do Centro Socioeducativo
Regional para tais novas funções.

Também é destacada a criação da função gratificada de
Gerente do Centro de Internação Feminino de Chapecó que, por ser
separado do CASE de Chapecó, possui administração própria.

Além disso, existem os Centros de Internação da Capital,
compostos pelo Centro de Internação Masculino da Capital e Centro de
Internação Feminino da Capital, sendo que também merecem cada um
seus comandos. Para tanto, os antigos cargos de Gerente do Plantão
Atendimento Inicial e Gerente do Centro Socioeducativo Feminino serão
alterados para as funções gratificadas deGerente do Centro de
Internação Masculino da Capital e Gerente do Centro de
Internação Feminino da Capital.

Por fim, será criada a função gratificada de Gerente de Casa
de Semiliberdade de Lages. A semiliberdade é uma alternativa ao regime de
internamento, que priva, parcialmente, a liberdade do adolescente,
colocando-o em contato com acomunidade. Logo, para gerenciar todos os
jovens nesta condição no Estado, é de rigor a criação em comento.

Tais cargos e funções gratificadas em comento são
primordiais para o correto, legal e eficiente desempenho de gestão das
unidades socioeducativas e como política de valorização dos servidores
que já desempenham as funções que almejamos formalizar, os quais
exercem vastas responsabilidades.

A diferenciação de valores se dá tanto para delimitar a
hierarquização das funções como para destinar valor proporcional à
responsabilidade exercida, em vista do que consideramos o Diretor da
unidade possuir em suas atividades maior grau de responsabilidade e
volume de trabalho em relação às gerências a ele subordinadas.

Nessa mesma condição, pode-se incluir e justificar a criação
dos seguintes cargos no âmbito do Departamento de
Administração Socioeducativa:

1. Criação da Gerência de Apoio Sociopedagógico e
Saúde como Gerência Geral: Nesse mesmo sentido, deve
existir previsão legal para a Gerência de Apoio
Sociopedagógico e Saúde, a qual, no âmbito do
Departamento, será formal e regularmente responsável pela
criação, implementação e coordenação de projetos de saúde,
psicológicos, sociais e pedagógicos, bem como pela
supervisão das equipes técnicas multiprofissionais das
unidades de medida socioeducativa.
2. Gerente de Execução de Medida
Socioeducativa(altera o nome doGerente do Pró-Sinase -
Sistema Nacional Socioeducativo): A Gerência do Pró-Sinase
é responsável pelo controle de vagas dentro das unidades de
medida socioeducativa.No entanto, seu nome não se
coaduna devidamente à função exercida pelo setor. Diante
disso, para melhor endereçamento das funções, é necessário
que a Gerência passe a se denominar Gerência de Execução
de Medida Socioeducativa.
3. Gerência de Operações Socioeducativas no âmbito
do Departamento de Administração Socioeducativa: A
Gerência de Operações Socioeducativas, terá a
responsabilidade de vigilância da Central de Monitoramento,
bem como tratar de todas as operações táticas intramuros,
tais como intervenções, revistas gerais para a retirada de
armas artesanais e entorpecentes, resolução e intermediações de
conflitos graves, escolta e remoções interestaduais e apoio a
operações de escoltas estaduais, entre outros.
Da Academia de Justiça e Cidadania

No mesmo binômio necessidade-obrigatoriedade,
ressaltamos a seguinte problemática no âmbito da atual “Escola
Penitenciária”, transformada em Academia de Justiça e Cidadania
através de Portaria Específica e conforme referenciada na LC 675/16.

Alteração da nomenclatura da atual Escola Penitenciária e
modificação da subordinação da Gerência de Capacitação.

Tal solicitação, apesar de simples, tem efeito de suma
importância organizacional da pasta.

Isso porque é primordial que o conjunto de setores de
capacitação da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania não se fixe
apenas em docência no âmbito penitenciário.

Para tanto se faz necessária a modificação da nomenclatura
de Escola Penitenciária para ACADEMIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, a
qual passaria a abarcar a formação e aperfeiçoamento de servidores de
todas as Diretorias e funções da pasta.

Diante disso, passa a nomenclatura do Diretor da Escola
Penitenciária para Diretor da Academinade Justiça e Cidadania, com o
requisito de ingresso no cargo como Função Gratificada de nível 1 (FG-1).

De mesmo modo, existindo tal estrutura de capacitação, não
é de melhor interesse organizacional que exista uma gerência de
capacitação subordinada à Diretoria Administrativa Financeira.

Portanto, para melhor organização e endereçamento de
funções, indicamos a importância e solicitamos que a Gerência de
Capacitação passe a ser subordinada à Diretoria da Academia de
Justiça e Cidadania, inclusive com modificação de nomenclatura, a fim
de se coadunar às funções já exercidas pelo setor em questão, uma
vez que esta organização administrativa já ocorre de fato.

Nesse sentido, identificamos ser melhor identificada a atual
“Gerência de Capacitação” ao passar a ser nomeada como Gerência de
Assuntos Pedagógicos - tendo em vista que tal Gerência já trata de
assuntos de ordem pedagógica no acompanhamento do processo de
ensino e aprendizagem dos alunos.

Outro ponto a ser alterado, com objetivo meramente
organizacional, é a nomenclatura da atual “Gerencia de recrutamento e
seleção”, a qual solicitamos que passe a ser nomeada Gerência de
Processos Educacionais, já tendo atribuição de acompanhar a
formulação dos processos de credenciamento de docentes, construção
de planos de ensino e organização da relação instituição-aluno e
representação do Diretor da ACADEMIA em sua ausência.

Outrossim, seguindo a sistemática da criação da ACADEJUC,
a antiga nomenclatura da função gratificada de Gerente de Ensino e
Formação deverá ser Gerente de Ensino e Formação da Academia de
Justiça e Cidadania.

Todas essas medidas de simples alteração de nomenclatura
não incidem em impacto financeiro, sendo meras ações para
ajuste organizacional.

Ainda no contexto da Academia de Justiça e Cidadania
(ACADEJUC), é indispensável aalteração de nomenclatura, para fins de
organização, do setor do Gerente da Escola Penitenciária para o
Gerente de Material Bélico da Academia de Justiça e Cidadania. Em
razão do desuso da Gerência da Escola Penitenciária, é de rigor sua
transformação em favor atual chefe do setor de armas e munições,
SEGARM, que exerce a função sem a correspondente segurança legal,
tendo a complexa responsabilidade sobre o controle e fiscalização de
todo o material bélico em dotação da SJC, uma vez que este representa
oficialmente junto ao Exercito Brasileiro e a Policia Federal quanto a
matéria de armas e munições.

Da Exclusão do Gerente da Defensoria Dativa, vinculado ao
Gabinete do Secretário de Estado da Justiça e Cidadania

O Anexo VII-M da Lei Complementar nº 381/2007, no quadro
do Gabinete do Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, dispõe o
Gerente da Defensoria Dativa. Contudo, há de se excluir tal cargo visto
que com a criação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina
extinguiram-se suas atribuições.

Da correção da redação do inciso I, do § 1º, do art. 62 da
LC nº 675/2016

A Lei Complementar nº 675, de 3 de junho de 2016, em seu
art. 52, determinou que a nova estrutura de remuneração dos cargos
de Agente Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo
passasse a ser composta, exclusivamente, sem excluir férias e outros
direitos constitucionais, por:

“I - vencimento do cargo, conforme previsto no Anexo V, parte
integrante desta Lei Complementar, correspondente à carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais;
II - adicional de atividade penitenciária ou adicional de
atividade de segurança socioeducativa, respectivamente, para
os cargos referidos no caput deste artigo;
III - gratificação por hora extraordinária;
IV - adicional noturno; e
V - adicional por tempo de serviço, na forma da lei.” (grifo nosso)”
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Conforme o grifado acima, o adicional de atividade
penitenciária e adicional de atividade de segurança socioeducativa,
exclusivos, respectivamente, dos cargos de agente penitenciário e
socioeducativo, foram incluídos na remuneração dos servidores com
implementaçãogradual, conforme os critérios e prazos previstos na
Seção VIII da Lei Complementar nº 675:

“Art. 61. Os valores referentes ao Adicional de Atividade
Penitenciária e ao Adicional de Atividade de Segurança
Socioeducativa previstos no inciso II do art. 52 desta Lei
Complementar serão implementados gradualmente de acordo
com os critérios e prazos previstos nesta Seção.
Outrossim, observa-se que o art. 62 da Seção supracitada

dispôs que os referidos adicionais “serão compostos, até sua
integralização, pelo somatório de uma parcela fixa, implementada a
partir de 1º de maio de 2016, e outra variável, implementada na forma
do § 3º deste artigo.”.

Ou seja, os mencionados adicionais de atividade penitenciária
e socioeducativa são a soma de uma parcela fixa, regulamentada no art. 62,
§ 1º, e outra variável, disposta nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo

Por sua vez, a mencionada Lei Complementar asseverou que
a parcela fixa corresponde à diferença positiva entre às antigas
vantagens dos servidores do mês de abril/2016 e o somatório dos
valores das seguintes vantagens relativas à nova estrutura de
remuneração prevista na LC:

“§ 1º A parcela fixa corresponde à diferença positiva entre:
I - o somatório das seguintes vantagens referentes à
remuneração do mês de abril de 2016: adicional vintenário,
adicional de local de exercício (respeitado o nível de
formação do servidor), adicional de permanência, adicional
de tempo de serviço, indenização de estímulo operacional -
hora extra, indenização de estímulo operacional - horário
noturno, gratificação de produtividade, gratificação de
gestão em desenvolvimento regional, e gratificação de risco
de vida incorporada; e
II - o somatório dos valores das seguintes vantagens relativas à
nova estrutura de remuneração prevista nesta Lei Complementar:
vencimento, adicional por tempo de serviço, gratificação por hora
extraordinária, e adicional noturno (grifo nosso).”
Entretanto, a Minuta de Projeto de Lei Complementar

Nº 675/2016 que foi aprovada, sancionada e publicada, erroneamente
suprimiu a palavra “vencimento” da enumeração das vantagens
referentes à remuneração do mês de abril de 2016.

Os agentes penitenciários e socioeducativos, no mês de abril
de 2016, durante a vigência da antiga Lei Complementar nº 472/2009,
recebiam o “vencimento” em suas respectivas remunerações, direito este
não incluído no inciso I, § 1º do art. 62 da Lei Complementar nº 675/2016.

Tal erro material passou despercebido pela Administração
Pública, a qual, a partir da vigência da Lei Complementar Nº 675/2016,
incluía os valores do “vencimento” do mês de abril de 2016 no cálculo
da parcela fixa dos adicionais de atividade penitenciária e socioeducativa.

Ocorre que, em análise aos recentes pedidos de
aposentadoria dos servidores penitenciários e socioeducativos, o
Tribunal de Contas do Estado questionou o cálculo de inclusão do
“vencimento” do mês de abril de 2016 sem sua previsão legal.

O TCE ressaltou que, caso não houvesse correção do texto
legal, agentes penitenciários e socioeducativos seriam obrigados a
devolver aos cofres públicos as diferenças derivadas da supressão,
beirando, em média quase R$ 3.000,00 por mês, desde a vigência da
Lei Complementar 675/2016.

Destaca-se, ainda, que manutenção do atual texto legal gera
a redução da remuneração dos servidores em comparação com aquela
percebida na vigência da antiga Lei Complementar nº 472/2009,
transgredindo-se, assim, a regra constitucional de “irredutibilidade salarial”.

Desta forma, urge corrigir o inciso I § 1º do art. 62 da Lei
Complementar nº 675, de 3 de junho de 2016, para incluir no
somatório das vantagens referentes à remuneração do mês de abril de
2016, referentes à parcela fixa do adicional de atividade penitenciária
ou adicional de atividade de segurança socioeducativa, a palavra
“vencimento”, dispondo-se sobre os efeitos financeiros retroativos da
correção, a fim de legitimar a remuneração até então recebida pelos
agentes, nos seguintes moldes:

“Art. 62. .............................................................................
§ 1º ...................................................................................
I - o somatório das seguintes vantagens referentes à

remuneração do mês de abril de 2016: vencimento, adicional
vintenário, adicional de local de exercício (respeitado o nível de
formação do servidor), adicional de permanência, adicional de tempo de
serviço, indenização de estímulo operacional - hora extra, indenização
de estímulo operacional - horário noturno, gratificação de produtividade,

gratificação de gestão em desenvolvimento regional, e gratificação de
risco de vida incorporada; e

. ................................................................................ ” (NR)
Inclusive, tal inclusive deve ter efeitos retroativos à data de

produção de efeitos da Lei Complementar nº 675/2016.
Da conclusão
Desse modo, a fim de dar segurança jurídica aos servidores

que já ocupam cargos que compõe a estrutura hierárquica desta pasta, bem
como legitimar suas recentes ações, como ampliação das vagas no sistema
prisional, sistema socioeducativo e maior abrangência dos atendimentos do
órgão de defesa do consumidor, é de rigor acriação de cargos, regularização
daqueles subordinadosaos órgãos que compõe a Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania (SJC) e alteraçãode nomenclaturas.

Em resumo, haverá um acréscimo de 99 funções gratificadas
e cargos, havendo alteração de algumas nomenclaturas, além da
criação do adicional de exercício em unidade de segurança máxima,
especificamente para os agentes lotados e em exercício na Unidade de
Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul.

Ciente da importância que esta pasta representa para a
sociedade, sendo um órgão instrumental para salvaguarda da justiça e
cidadania catarinense, nada mais lógico que sua estrutura acompanhe
seu crescimento, que hoje é referência em todo o Brasil.

Diante de todo exposto, certos de que a presente exposição
de motivos esclarece a urgência e necessidade de fato e de direito
identificadas pela subscritora, é que se submete o presente à
apreciação de Vossa Excelência, requerendo seja dado regime de
urgência ao projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa.

ADA LILI FARACO DE LUCA
Secretária de Estado da Justiça e Cidadania

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2017
Altera as Leis Complementares nº 381, de
2007, que dispõe sobre o modelo de
gestão e a estrutura organizacional da
Administração Pública Estadual, e nº 675,
de 2016, que institui o Plano de Carreira e
Vencimentos dos cargos de Agente
Penitenciário e Agente de Segurança
Socioeducativo do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania (SJC) e estabelece outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O Anexo VII-M da Lei Complementar nº 381, de 7 de

maio de 2007, passa a vigorar conforme redação constante do Anexo I
desta Lei Complementar.

Art. 2º O Anexo XIV da Lei Complementar nº 381, de 2007, passa
a vigorar conforme redação constante do Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 3º O art. 52 da Lei Complementar nº 675, de 3 de junho
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 52...............................................................................
. .........................................................................................
VI - adicional de exercício em unidade prisional de

segurança máxima.
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 4º O Capítulo VII da Lei Complementar nº 675, de 2016,

passa a vigorar acrescido da Seção II-A, com a seguinte redação:
“CAPÍTULO VII

DA REMUNERAÇÃO
. .........................................................................................

Seção II-A
Do Adicional de Exercício em Unidade Prisional de Segurança Máxima

Art. 54-A. O adicional de exercício em unidade prisional de
segurança máxima corresponde ao índice de 100% (cem por cento) do valor
do vencimento da Classe I, previsto no Anexo V desta Lei Complementar,
independentemente da classe ocupada pelo Agente Penitenciário.

§ 1º Somente farão jus à percepção do adicional de que trata
este artigo os Agentes Penitenciários lotados e em exercício na
unidade prisional de segurança máxima localizada no Município de
São Cristóvão do Sul.

§ 2º O adicional de que trata este artigo deverá ser pago
cumulativamente com o Adicional de Atividade Penitenciária, previsto no
inciso II do caput do art. 52 desta Lei Complementar.

§ 3º O adicional de que trata este artigo não integra a base
de cálculo das vantagens previstas nos incisos III, IV e V do caput do
art. 52 desta Lei Complementar.

§ 4º É devido o pagamento do adicional de que trata este
artigo, na sua integralidade:

I - nos casos de afastamento por motivo de licença para
tratamento de saúde própria, do cônjuge ou de pessoa da família com
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parentesco de primeiro grau, licença especial para atender menor
adotado, licença paternidade, licença à gestante e férias; e

II - no décimo terceiro salário, considerados os valores
percebidos durante o ano civil.” (NR)

Art. 5º O art. 62 da Lei Complementar nº 675, de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62. .............................................................................
§ 1º ...................................................................................
I - o somatório das seguintes vantagens referentes à

remuneração do mês de abril de 2016: vencimento, adicional
vintenário, adicional de local de exercício (respeitado o nível de
formação do servidor), adicional de permanência, adicional de tempo de
serviço, indenização de estímulo operacional - hora extra, indenização

de estímulo operacional - horário noturno, gratificação de produtividade,
gratificação de gestão em desenvolvimento regional e gratificação de
risco de vida incorporada; e

. ................................................................................ ” (NR)
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei

Complementar correrão à conta das dotações do Orçamento Geral do
Estado.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos o art. 5º a contar de 1º de maio de 2016.

Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado

ANEXO I
“ANEXO VII-M

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
(Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007)

ÓRGÃO
DENOMINAÇÃO DO CARGO

Quantidade Código Nível

GABINETE DO SECRETÁRIO
Assistente do Secretário 4 DGS/FTG 2
Assessor de Comunicação 1 DGS/FTG 2
Consultor Jurídico 1 DGS/FTG 1
Assessor Jurídico 3 DGS/FTG 2
Ouvidor 1 DGS/FTG 1
Consultor Técnico 2 DGI 1

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Secretário Adjunto 1
Assistente do Secretário Adjunto 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro 1 DGS/FTG 1
Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica 1 DGS/FTG 2
Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade 1 DGS/FTG 2
Gerente de Gestão de Pessoas 1 DGS/FTG 2
Gerente de Apoio Operacional 1 DGS/FTG 2
Gerente de Patrimônio 1 DGS/FTG 2
Gerente de Licitações e Contratos 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Diretor de Planejamento e Avaliação 1 DGS/FTG 1
Gerente de Planejamento, Orçamento e Convênios 1 DGS/FTG 2
Gerente Técnico de Edificações 1 DGS/FTG 2
Gerente de Gestão de Fundos 1 DGS/FTG 2
Gerente de Projetos 1 DGS/FTG 2

CORREGEDORIA-GERAL
Corregedor-Geral 1 DGS/FTG 1
Assessor Jurídico 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO
Diretor de Inteligência e Informação 1 DGS/FTG 1
Gerente de Inteligência e Informação 1 DGS/FTG 2
Gerente de Contrainteligência 1 DGS/FTG 2

DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/SC)
Diretor do Departamento de Defesa do Consumidor 1 DGS/FTG 1
Gerente de Educação para o Consumo e Municipalização 1 DGS/FTG 2
Assessor Jurídico do Departamento de Defesa do Consumidor 2 DGS/FTG 2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIOEDUCATIVA
Diretor de Administração Socioeducativa 1 DGS/FTG 1
Gerente de Execução de Medida Socioeducativa 1 DGS/FTG 2
Gerente de Apoio Sociopedagógico e Saúde 1 DGS/FTG 2
Gerente de Operações Socioeducativas 1 DGS/FTG 2
Assessor Jurídico 1 DGS/FTG 2

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SÃO JOSÉ
Diretor do Centro de Atendimento Socioeducativo de São José 1 DGS/FTG 2

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE JOINVILLE
Diretor do Centro de Atendimento Socioeducativo de Joinville 1 DGS/FTG 2

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE LAGES
Diretor do Centro de Atendimento Socioeducativo de Lages 1 DGS/FTG 2
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CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CHAPECÓ
Diretor do Centro de Atendimento Socioeducativo de Chapecó 1 DGS/FTG 2

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRICIÚMA
Diretor do Centro de Atendimento Socioeducativo de Criciúma 1 DGS/FTG 2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
Diretor de Administração Prisional 1 DGS/FTG 1
Gerente de Execução Penal 1 DGS/FTG 2
Gerente Judiciário 1 DGS/FTG 2
Gerente de Apoio e Orientação ao Egresso 1 DGS/FTG 2
Gerente de Apoio à Saúde e Atenção Psicossocial 1 DGS/FTG 2
Gerente de Escolta e Operações Externas 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS
Diretor da Penitenciária de Florianópolis 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 5 DGI 1
Mestre de Serviço 3 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA DE
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Diretor da Penitenciária de São Pedro de Alcântara 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 2 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS
Diretor da Penitenciária de Curitibanos 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 5 DGI 1
Mestre de Serviço 2 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE CHAPECÓ
Diretor da Penitenciária Agrícola de Chapecó 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 2 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE
Diretor da Penitenciária Industrial de Joinville 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 2 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA SUL
Diretor da Penitenciária Sul 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 2 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA DE ITAJAÍ
Diretor da Penitenciária de Itajaí 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 2 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA MASCULINA DE TIJUCAS
Diretor da Penitenciária Masculina de Tijucas 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 1 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL
Diretor da Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 1 DGI 1
 
UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL
Diretor da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul 1 DGS/FTG 2
Mestre de Serviço 2 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE CHAPECÓ
Diretor da Penitenciária Industrial de Chapecó 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 1 DGI 1

DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE BLUMENAU
Diretor da Penitenciária Industrial de Blumenau 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 1 DGI 1
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DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE CRICIÚMA
Diretor da Penitenciária Feminina de Criciúma 1 DGS/FTG 2
Mestre de Oficina 4 DGI 1
Mestre de Serviço 1 DGI 1

DIRETORIA DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
Diretor do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 1 DGS/FTG 2
Gerente de Apoio Médico e Psiquiátrico 1 DGS/FTG 3
Gerente de Apoio Operacional 1 DGS/FTG 3
Gerente dos Serviços Técnico-jurídicos 1 DGS/FTG 3

” (NR)
ANEXO II

“ANEXO XIV
FUNÇÕES GRATIFICADAS DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL

(Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007)
ÓRGÃO/entidade
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO

Quantidade Código Nível
(*)

................................................................................................ .................... ............ ..........
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Assessor do Secretário 10 FG 1
Assessor do Secretário Adjunto 5 FG 1
Assessor do Consultor Jurídico 5 FG 1
Assessor do Corregedor 5 FG 1
Assessor do Diretor Administrativo e Financeiro 4 FG 2
Assessor do Diretor de Planejamento e Avaliação 4 FG 2
Assessor do Diretor do Departamento de Administração Socioeducativa 4 FG 2
Assessor do Diretor do Departamento de Defesa do Consumidor 4 FG 2
Assessor do Diretor do Departamento de Administração Prisional 4 FG 2
Secretário do Gabinete do Secretário 3 FG 3
Secretário do Gabinete do Secretário Adjunto 3 FG 3
Secretário da Consultoria Jurídica 2 FG 3
Secretário da Corregedoria-Geral 2 FG 3
Secretário da Diretoria Administrativa e Financeira 1 FG 3
Secretário do Diretor de Planejamento e Avaliação 1 FG 3
Secretário do Departamento de Administração Socioeducativa 1 FG 3
Secretário do Departamento de Defesa do Consumidor 1 FG 3
Secretário do Departamento de Administração Prisional 1 FG 3
Gerente do Centro de Triagem 2 FG 3
Secretário do Conselho Penitenciário 1 FG 3
Diretor da Academia de Justiça e Cidadania 1 FG 1
Gerente de Ensino e Formação da Academia de Justiça e Cidadania 1 FG 2
Gerente de Assuntos Pedagógicos da Academia de Justiça e Cidadania 1 FG 2
Gerente de Processos Educacionais da Academia de Justiça e Cidadania 1 FG 2
Gerente de Material Bélico da Academia de Justiça e Cidadania 1 FG 2
Gerente de Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório 5 FG 3
Gerente do Centro de Internação Feminino de Chapecó 1 FG 3
Gerente de Casa de Semiliberdade 1 FG 3
Gerente do Centro de Internação Masculino da Capital 1 FG 3
Gerente do Centro de Internação Feminino da Capital 1 FG 3
Gerente de Segurança Socioeducativo de Centro de Atendimento Socioeducativo 5 FG 3
Gerente da Colônia Agroindustrial de Palhoça 1 FG 3
Gerente de Casa de Albergado 1 FG 3
Gerente de Presídio 26 FG 3
Gerente de Segurança Penitenciária 12 FG 3
Gerente de Execuções Penais de Penitenciária 12 FG 3
Gerente de Revisões Criminais de Penitenciária 12 FG 3
Gerente de Apoio Operacional de Penitenciária 12 FG 3
Gerente de Atividades Laborais de Penitenciária 12 FG 3
Gerente de Saúde, Ensino e Promoção Social de Penitenciária 12 FG 3
Gerente de Segurança Penitenciária da Unidade de Segurança Máxima de São
Cristóvão do Sul

1 FG 3

Gerente de Execuções Penais da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão
do Sul

1 FG 3

Gerente de Apoio Operacional da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão
do Sul

1 FG 3

Gerente de Saúde, Ensino e Promoção Social da Unidade de Segurança Máxima de
São Cristóvão do Sul

1 FG 3

................................................................................................ ................... ............ .........
” (NR)

*** X X X ***
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0041.5/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM Nº 975

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO
Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
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de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Defesa Civil, o
projeto de lei complementar que “Altera os Anexos VII-N e XIV da Lei
Complementar nº 381, de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão
e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual, acresce
o art. 169-A a ela e estabelece outras providências”.

Devido à relevância e premência da matéria, solicito aos
nobres senhores Deputados, amparado no art. 53 da Constituição do
Estado, regime de urgência na tramitação do presente projeto de lei
complementar nessa augusta Casa Legislativa.

Florianópolis, 30 de outubro de 2017.
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 31/10/17
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM nº 039/2017 Florianópolis, 24 de outubro de 2017.

Senhor Governador,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a presente

proposta de Lei Complementar que altera os Anexos VII-N e XIV da Lei
Complementar nº 381, de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão
e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual e instituí
a gratificação de produtividade aos servidores lotados ou em exercício
na Secretaria de Estado da Defesa Civil, pelos motivos e justificativas
apontadas a seguir que retratam não só a mudança de paradigma da
temática “defesa civil”, mas também a forma como o órgão estadual
está estruturado comparando-se sua atual demanda com suas reais
possibilidades de execução.

1. Do passado para o presente - evolução da temática:
Notícias sobre registros de ações em defesa da humanidade
remontam tempos antigos. No entanto a atividade, tal qual é
conhecida, surgiu na Inglaterra quando da deflagração da
Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Governo criou um
grupo denominado “Civil Defense”, cujo objetivo era defender
a população dos bombardeios aéreos alemães, sobre a
capital e as principais cidades Inglesas. Em outras palavras,
a criação da Defesa Civil a nível mundial foi baseada numa
ação de resposta a eventos adversos.
Esta visão perdurou até a década de 70, na qual alguns
países mais desenvolvidos começaram a perceber que social
e financeiramente era mais adequado tentar evitar o desastre
do que mobilizar grupos e recursos financeiros para respondê-lo.
A temática “Defesa Civil” sofreu uma mudança significativa
de paradigma a partir do Marco de Ação de Hvogo. ocorrido
no ano de 2005, no Japão, no qual os países signatários
adotam como regra a promoção da prevenção de desastres como
tema prioritário para as ações de defesa civil. O que antes se
resumia a respondera um desastre, agora se busca desenvolver
um processo de estudo de ações para a redução do risco de sua
ocorrência. Altera-se, portanto, a visão de que a defesa civil atue
tão somente em “DEFESA”. ou resposta a desastres, e inicia-se
o processo em que a “defesa civil” “PROTEGE” a população,
antevendo fenômenos, capacitando agentes, informando a
população e minimizando os riscos de desastres.
Santa Catarina, de longa data, vem sofrendo com eventos
adversos. O Governo do Estado, após análise das
características climatológicas, constatou que, devido às
características geográficas, tem uma tendência a sofrer
catástrofes naturais. Diante dos fatos, resolveu criar um
órgão que pudesse prevenir ou minimizar os efeitos dos
eventos naturais adversos.
O primeiro órgão de defesa civil, vinculado ao Gabinete da
Casa Civil, foi criado por meio da Lei nº 4.841, de 18 de maio
de 1973, pelo então Governador do Estado Colombo
Machado Salles. Desde então, as ações da defesa civil,
assim como sua constituição e competência vem sofrendo
uma série de alterações, objetivando sempre o seu
aprimoramento e aperfeiçoamento profissional. Dentre as
alterações legislativas mais significativas ao longo do tempo
cita-se a Lei nº 8.099, de 1º de outubro de 1990, que cria o
Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC; a Lei nº 10.925, de
22 de setembro de 1998, que dispõe sobre o Sistema
Estadual de Defesa Civil - SIEDC e, por fim, a Lei
Complementar nº 534, de 20 de abril de 2011, que
transforma a Defesa Civil em uma Secretaria de Estado.
Com a reforma administrativa promovida em 2011, criou-se
uma estrutura própria e, portanto, focada na temática da
proteção e defesa civil. No entanto, a atual estrutura
mostra-se limitada  operacionalmente diante da crescente

demanda, deficiência/inexistência de seus quadros de
servidores funcionais, recursos disponíveis para atuação em
grandes eventos e no fomento de uma cultura preventiva,
assim como na capilarização de seus serviços pelos mais
diversos rincões do Estado.
Os recorrentes desastres ocorridos nos últimos anos
afetaram de forma drástica vários municípios catarinenses,
demonstrando a necessidade urgente de se fortalecer os órgãos
de proteção e defesa civil, assim como incorporar nas políticas
públicas as componentes de planejamento e gestão voltadas à
prevenção e mitigação de impactos dos eventos adversos.
Constata-se, pois, uma deficiência estrutural tanto no Estado
como em seus Municípios, especialmente quanto à
capacidade de confecção de planos preventivos, identificação
e avaliação das áreas de risco, deficiências nas capacidades
funcionais (de planejamento, elaboração de projetos,
estabelecimento e interpretação de dados de monitoramento
e estabelecimento de indicadores), na utilização de
ferramentas tecnológicas (bancos de dados virtuais e
sistemas de informações geográficas), na articulação com a
comunidade (praticamente inexistente, enfraquecendo o
processo de GRD - Gestão de Riscos de Desastres).
Destaca-se que, de acordo com a Lei 12.608/12, compete
aos Estados e à União auxiliarem e complementarem as
ações municipais no caso de incapacidades ou impossibilidades.
Apesar de a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina ser
uma das referências no Brasil, ainda assim carece de
estrutura e ferramentas adequadas para desenvolver uma
gestão de riscos mais abrangente, permanecendo vulnerável
aos impactos decorrentes de desastres naturais e
tecnológicos. O evento que afetou o estado em 2008 devido
a chuvas torrenciais, caracterizando-se pelo maior registro
histórico de chuvas na região, por exemplo, provocou perdas
e danos significativos. De acordo com o relatório do Banco
Mundial (2012), os prejuízos foram de 4,75 bilhões de reais,
distribuídos nos setores de infraestrutura, social e produtivo,
sendo os setores de transporte (1,35 bilhões de reais) e
habitação (1,42 bilhões de reais) os mais afetados. Uma
adequada gestão dos riscos possibilitaria uma redução
significativa dos prejuízos registrados e evitaria sobremaneira
o desperdício de investimento em decorrência dos desastres.
A Proteção e Defesa Civil do Estado atualmente é estruturada
por meio de duas Diretorias, uma de Prevenção e outra de
Resposta. A Diretoria de Prevenção responde diretamente ao
Secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil e tem como
objetivos a formulação de diretrizes, desenvolvimento e
implementação de projetos e programas, desenvolvimento de
material didático, desenvolvimento de estudos e promoção da
estruturação dos órgãos municipais de proteção e defesa
civil, entre outros. Esta Diretoria é composta pelas gerências
de Prevenção e Preparação, Monitoramento e Alerta e
Capacitação e Pesquisa. Além disso, a Diretoria também é
composta por um setor de Gestão de Produtos Perigosos. A
Diretoria de Resposta realiza atividades em ações de alerta e
alarme sobre os eventos e informação continuada, ações de
socorro e acolhimento da população afetada e ações de
combate a sinistros; além disso organiza ações e faz a
intermediação de todas as atividades de reabilitação e
recuperação de cenários atingidos, seja com ação direta nos
municípios ou realizando a ligação com o ente Federal. A
Diretoria é composta por três gerências, as quais são: (i)
Gerência de Operações e Assistência; (ii) Gerência de
logística e mobilização; e (iii) Gerência de Reabilitação e
Restabelecimento. Todos, prevenção e resposta, sem
exceção, possuem gerência sem equipe!
Em 2016, o Decreto Estadual nº 653 altera o Decreto
nº 728/11 que criou as Coordenadorias Regionais de
Proteção e Defesa Civil (COREDECs), fixando-as em 20
diferentes circunscrições com funcionando junto à sede das
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regionais.
Novamente ressalta-se a existência de um profissional
nomeado sem qualquer equipe de apoio para o
desenvolvimento de atividades regionais.
Dentre os projetos desenvolvidos em Proteção e Defesa Civil
destacam-se o Projeto de Prevenção e Mitigação de
Desastres na Bacia do Rio Itajaí, realizado em parceria com a
Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA); o
Projeto de Estruturação da CE-P2R2 (Comissão Estadual de
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências
Ambientais com Produtos Perigosos) e Aperfeiçoamento do
Sistema de Prevenção, Controle e Atendimento Emergencial
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em Acidentes com Produtos Perigosos no estado de Santa
Catarina; os projetos de capacitação e sensibilização de
gestores e agentes como as Capacitações e Seminários
Regionais, realizados em parceria com a Federação
Catarinense de Municípios (FECAM) e o projeto de Proteção e
Defesa Civil nas escolas. O Estado está contratando,
também, a avaliação das bacias hidrográficas com relação à
suscetibilidade a inundações e demais riscos hidrológicos,
planos de contingência municipais e estaduais, planos de
auxílio mútuo, sistema integrado de proteção e defesa civil;
enfim, diversos outros projetos que se relacionam com o ciclo
completo da atividade; que totalizam cerca de 50 projetos.
Ou seja, atualmente a Secretaria de Estado de Proteção e
Defesa Civil de Santa Catarina, alinhada com os paradigmas
dos últimos tempos, visa antecipar a ocorrência de danos
humanos, materiais e ambientais, além de diminuir os
respectivos prejuízos econômicos. Visa prevenir ao invés de
unicamente preocupar-se com o atendimento das
emergências. Para tanto, há que se considerar que a
estrutura atual não acompanha as modificações promovidas
e necessárias dos tempos atuais e não suporta a densidade
de trabalho que surge com o passar do tempo.

2. Das Obrigações legais:
A alteração legislativa mais significativa e recente ocorreu no
dia 10 de abril de 2012, com a publicação da Lei nº 12.608,
a qual institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil -
PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e
Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de
informações e monitoramento de desastres; além de
promover uma série de alterações e revogações legais.
Conforme se assevera no diploma legal supramencionado,
compete aos Estados:
I - executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
II - coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a
União e os Municípios;
III - instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;
IV - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos
de identificação de ameaças, suscetibilidades e
vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios;
V - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e
geológico das áreas de risco, em articulação com a União e
os Municípios;
VI - apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de
situação de emergência e estado de calamidade pública;
VII - declarar, quando for o caso, estado de calamidade
pública ou situação de emergência; e

VIII - apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento
das áreas de risco, na elaboração dos Planos de Contingência de
Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e
alerta e de ações emergenciais.

Parágrafo único. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil
conterá, no mínimo:
I - a identificação das bacias hidrográficas com risco de
ocorrência de desastres; e
II - as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa
civil no âmbito estadual, em especial no que se refere à
implantação da rede de monitoramento meteorológico,
hidrológico e geológico das bacias com risco de desastre.
Numa análise superficial dos dispositivos ora elencados,
compreendemos a deficiência estrutural existente no Estado,
cuja qual, hodiernamente, é incapaz de fazer cumprir todo o
exposto, não somente em termos de quadro de efetivo, mas
de organização administrativa do próprio órgão. No tocante ao
efetivo, além da falta de pessoal em termos quantitativos, há
também a falta qualitativa, com pessoal capacitado para o
exercício de determinadas funções. O remanejamento de
agentes ou a disposição de servidores de outras áreas
supriria parcialmente o problema. Quanto à falta de estrutura,
atualmente não há setores administrativos específicos,
tampouco finalístico para a execução dos projetos complexos,
ou ainda para a execução do ciclo completo de defesa civil.
Resume-se a duas diretorias com atividade fim e todos os
serviços administrativos vinculados ao Secretário Adjunto.
Vale ressaltar, como já dissemos, que os dispositivos ora
mencionados dizem respeito a apenas um diploma legal. No
entanto, existem tantos outros Federais e Estaduais que
impõem ao Estado certas obrigações.

3. Do resultado de auditoria interna:
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE, por
meio de uma auditoria interna realizada no ano de 2014,

promoveu um diagnóstico completo das atividades
desempenhadas pela atual estrutura da Secretaria de Estado
da Defesa Civil (Processo: RLA-14/00338236 - Relatório:
DAE - 021/2015 - Instrução Plenária; Assunto: Auditoria
Operacional para avaliar as ações governamentais de
prevenção, mitigação e preparação aos desastres naturais),
com foco nas atividades de prevenção de desastres.
Detectou, dentre muitas deficiências, a não execução de
algumas determinações legais.
Ao final, o relatório aponta as seguintes determinações e
recomendações:

3.1. Determinações:
• Instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, em

atendimento ao disposto no art. 7º, III e parágrafo único,
da Lei nº 12.608/12);

• Elaborar o Plano de Contingência Estadual, de forma a
atender o art. 66-A, III e IV, da Lei Complementar
(estadual) nº 381/07;

• Fomentar a elaboração dos planos de contingência
municipais, com base no art. 66-A, IV, da Lei
Complementar (estadual) nº 381/07;

• Apoiar os municípios catarinenses incluídos no cadastro
nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência
de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos na
elaboração dos documentos constantes do art. 3º-A, § 2o,
I, II, III, V, da Lei nº 12.340/10, em atendimento ao
disposto no § 3o do art. 3º-A da Lei nº 12.340/10,
alterada pela Lei nº 12.608/12;

• Realizar estudos e pesquisas sobre riscos e desastres,
com vistas a prevenir e minimizar os efeitos dos desastres
naturais hidrológicos nas regiões norte e sul catarinenses,
em atendimento ao disposto no art. 66-A, II, da Lei
Complementar (estadual) nº 381/07;

• Elaborar e implementar planos, programas e projetos para
prevenção e minimização de desastres naturais
hidrológicos nas regiões norte e sul catarinenses, em
atendimento ao disposto no art. 66-A, III, da Lei
Complementar (estadual) nº 381/07;

• Elaborar o Plano de Segurança das Barragens Norte (José
Boiteux), Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga), conforme os art.
8o e 17, VII, da Lei nº 12.334/10;

• Elaborar periodicamente os Relatórios de Segurança
Regular das Barragens Norte (José Boiteux), Oeste (Taió) e
Sul (Ituporanga), conforme dispõe o art. 9o, § 1º e 17, VIII,
da Lei nº 12.334/10, c/c o item 6 do Manual de
Segurança e Inspeção de Barragens, editado pelo
Ministério da Integração Nacional (item 2.1.7.2;

• Executar as ações de manutenção contidas nos relatórios
de inspeção de segurança das barragens, previstas no art.
9o, § 3o, da Lei nº 12.334/10.

3.2. Recomendações:
• Elaborar os Planos Diretores de Prevenção de Bacias

Hidrográficas em articulação com a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Económico Sustentável;

• Regularizar a propriedade das Barragens Norte (José
Boiteux), Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga) em favor do
Estado de Santa Catarina ou a administração destas pela
Secretaria de Estado da Defesa Civil;

• Elaborar o Manual de Operação, Manutenção e Inspeção
(OMI) das barragens Norte (José Boiteux), Oeste (Taió) e
Sul (Ituporanga), conforme disposto no item 6.1 do Manual
de Segurança e Inspeção de Barragens, editado pelo
Ministério da Integração Nacional (MI);

• Elaborar estudo técnico apontando as ações estruturais de
defesa civil a serem realizadas nas cidades consideradas
prioritárias pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal,
mas não abrangidas pelas ações do Pacto por Santa Catarina;

• Executar as ações estruturais de defesa civil contidas no
estudo técnico da Secretaria de Estado da Defesa Civil
realizado nas cidades consideradas prioritárias pelo
Governo do Estado e pelo Governo Federal;

• Executar as ações de defesa civil previstas no Pacto por
Santa Catarina dentro do cronograma apresentado;

• Garantir, no mínimo, um engenheiro civil na Secretaria de
Estado da Defesa Civil;

• Elaborar e executar plano de ações para ampliar e
modernizar a rede de monitoramento e alerta do Estado,
em articulação com a SDS, Epagri e outras instituições
pertinentes, baseado no diagnóstico de redes de estações
hidrometeorológicas do Estado;
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• Definir o cronograma, as ações e responsabilidades da
Proposta do Sistema de Monitoramento e Alerta e
implementá-la, estabelecendo e formalizando as parcerias
necessárias à sua execução;

• Promover a cobertura da totalidade do território
catarinense com radares meteorológicos, próprios ou de
terceiros, que propiciem imagens que permitam estimar
quantitativamente as precipitações, possibilitando a
previsão de curtíssimo prazo;

• Instituir e implementar um protocolo unificado de
monitoramento e alerta entre SDC, SDS e Epagri;

• Definir a escala de criticidade, incluindo as respectivas
responsabilidades e ações para cada tipo de evento
adverso, entre SDC, SDS e Epagri;

• Planejar, instalar e garantir a operação da rede de
estações hidrológicas e meteorológicas com
redundância de comunicação;

• Apoiar financeiramente a manutenção de estações
hidrológicas e meteorológicas da rede estadual de
monitoramento e alerta mantidas pela Epagri, com o objetivo
de que todas possuam programa de manutenção preventiva;

• Aumentar o nível de execução orçamentária das despesas
de caráter preventivo, previstas na lei orçamentária anual;

As disposições apresentadas pelo TCE, especialmente
quanto às determinações e recomendações, são decorrentes
da falta de estrutura da própria SDC. Abaixo discorreremos
sobre todo o planejamento para fazer cumprir todas as
anotações do órgão auditor, entretanto, temos ciência de que
diante da crescente demanda, falta de pessoal e estrutura, a
tarefa será longa e de difícil conclusão.

4. Projetos em execução e em desenvolvimento
A Secretaria de Estado da Defesa Civil, objetivando cumprir e exercer
todas as obrigações e competências estabelecidas legalmente, além
das determinações e recomendações emanadas pelo Tribunal de
Contas do Estado, resolveu atuar fortemente na organização e
planejamento de projetos de obras estruturantes da própria secretaria e
de atividades de prevenção/mitigação de desastres, de pesquisa à
gestão de riscos, de formação e capacitação de agentes e população,
de planos preventivos, planos de contingência, de auxílio mútuo, enfim,
agir em todas as áreas que vão ao encontra da política pública de
proteção e defesa da população.
Anexo, segue todo o planejamento já estruturado, atividades a serem
desenvolvidas, setor e servidor responsáveis pela execução, além das
metas preestabelecidas. Ao todo, são 49 projetos planejados pela
SDC, dos quais 30 são para atendimento das determinações e
recomendações do TCE (Anexo 1).
Note-se que, diante da estrutura existente toma-se quase que inexequível
todo o planejamento, especialmente pela falta de pessoal, de técnicos em
determinadas áreas e de estrutura. Ressalta-se, pois, que todos os projetos
foram planejados em razão das obrigações legais impostas à Defesa Civil,
não sendo exigível a supressão de qualquer um deles.

5. Quadro de Efetivo Insipiente - Acúmulo de Funções e Projetos
Atualmente o exercício das atividades de rotina da Secretaria de Estado
da Defesa Civil consomem praticamente todo o tempo disponível dos
servidores. Nas áreas finalísticas, por exemplo, não são raros os casos
em que os mesmos servidores atuam nos horários de expediente e nos
finais de semana de forma recorrente e subsequente. Tais casos
ocorrem em momentos de grande instabilidade meteorológica pelas
quais passam o Estado (com muita frequência) e a falta de
profissionais para o devido revezamento.
Além disso, diante do planejamento apresentado pela SDC, a falta de
servidores acarreta no acúmulo de responsabilidades, na supervisão e
execução de projetos por um número limitado de profissionais. Não são
raros os casos de servidores com posição superior na estrutura serem
também, e com muito acúmulo, executores de projetos e atividades. Ou
seja, vemos, por exemplo, diretores responsáveis pela execução e
supervisão de até 10 projetos, tendo ainda que desempenhar todas as
atividades de rotina da instituição.
Como pode se observar analisando os ANEXOS que acompanham este
documento, uma nova estrutura, com a inclusão de pessoal e novas
atividades, promoverá uma justa e efetiva distribuição dos projetos e
das rotinas atualmente existentes, facilitando o processo de gestão e
qualificando os produtos e demais serviços disponibilizados à
população, assim como executá-los com brevidade.

6. Serviços Realizados - Existência, Qualidade e Eficiência.
A falta de estrutura de pessoal, em muitos aspectos, acarreta acúmulo
de serviços, baixa qualidade, impossibilidade de inovação e execução
de novos projetos.

Em condições meteorológicas favoráveis (normalidade), na
qual muitos servidores são alocados para projetos preventivos e para
execução de rotinas administrativas, o atendimento ao público não é

caracterizado pela excelência tão almejada devido ao excesso de
responsabilidades e baixo quórum de profissionais.

Por outro lado, em casos de anormalidade e, por
conseguinte, necessidade de direcionamento dos mais variados
setores para o atendimento à população e municípios afetados por
desastre, há uma sobrecarga de trabalho, falta de pessoal para o
estabelecimento de turnos de serviço (respeitando-se inclusive o limite
de horas a serem cumpridas) e, de forma mais profunda e preocupante,
a ocorrência de patologias associadas ao stress, além da paralização
das atividades para atendimento ao próprio evento adverso.

7. Rotinas Administrativas/Operacionais
Atualmente a Secretaria de Estado da Defesa Civil é quem

administra, realiza a manutenção, desenvolve estudos e projetos e
executa obras de melhoramento nas barragens de contenção de cheias
localizadas nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux.

Para que a Secretaria continue e melhore as atividades de
operação e manutenção das barragens, desenvolva todos os projetos
dos convénios aprovados pelo Ministério da Integração Nacional, realize
novas captações de recursos, projete e implemente novas obras
preventivas no Estado, é fundamental a inclusão da competência
relacionada ao desenvolvimento de obras hidráulicas, que atualmente é
aportada pelo DEINFRA, além da criação de uma estrutura que
coordene, gerencie, desenvolva, acompanhe e fiscalize essas obras.

Não obstante, a aquisição do radar meteorológico, instalado
no município de Lontras, impôs ao Estado de Santa Catarina a
necessidade de atuar com excelência no campo do monitoramento e
alerta de eventos adversos, porém é essencial a ampliação desse
mecanismo para que sejamos capazes de monitorar todos os 295
municípios do Estado, auxiliar na identificação, análise e mapeamento
dos riscos existentes, no planejamento de ações contingenciais, no
encaminhamento dos auxílios humanitários, além da coordenação no
salvamento de vidas e património.

As rotinas administrativas atuais e as projetadas pela
Secretaria de Estado da Defesa Civil extrapolarão, em muito, a
capacidade operativa de cada servidor.

Isto posto, as condições para a realização de um serviço
pleno são precárias e, num futuro muito próximo, caso não haja o
implemento de novas estruturas, os resultados serão de baixa
qualidade ou inexistentes. Por conseguinte, o Estado será ineficiente,
tomando-se passível de cobranças por órgãos fiscalizadores e,
principalmente, pela própria população. Implica dizer, nesta última
análise, que o cidadão não obterá o serviço qualificado que patrocina,
exige e merece justamente no momento em que está mais vulnerável,
quando é atingido por um desastre.

8. Necessidade de Técnicos Especialistas
Relatório do Tribunal de Contas do Estado, já mencionado, e

as obrigações legais impostas pelo ordenamento jurídico vigente,
especialmente a Lei 12.608/12, demandam a existência de
profissionais qualificados e especializados em determinadas áreas. A
carência de engenheiros, meteorologistas, geólogos, hidrólogos, dentre
outros, fazem com que a Secretaria de Estado da Defesa Civil esteja
impossibilitada de cumprir com suas obrigações.

Cite-se como exemplo a previsão do art. 7o de mencionado
diploma, in verbis: Art. Io Compete aos Estados: V - realizar o
monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de
risco, em articulação com a União e os Municípios. Ou seja, como
executar tal atribuição, citada apenas como exemplo, sem os
profissionais adequados em sua estrutura, e sem a estrutura adequada
ao desempenho dessas obrigações?

9. Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres
Não obstante, como parte integrante do planejamento da

Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina está a
implantação e operacionalização do Centro Integrado de Gerenciamento
de Riscos e Desastres.

Este centro abrigará as atividades das principais instituições
finalísticas do Governo de Santa Catarina, bem como instituições que
possuem, direta ou indiretamente, relação com a gestão de riscos e
desastres, concentrando todas as responsabilidades do Estado num
único local. Será multidisciplinar e abrigará as mais diversas
instituições que possuem atividades e serviços diretamente
disponibilizados à população. Ou seja, haverá representantes do Corpo
de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria da
Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Assistência Social,
Companhia de Águas e Saneamento, Centrais Elétricas. Enfim, diversas
estruturas que produzem serviços ao cidadão.

Para a operacionalização deste centro é imprescindível
dispormos de estrutura organizacional e pessoal capacitado e alocado
para o desempenho da gestão dos processos internos, supervisão e
operação de todas as rotinas que movimentarão o local.

Paralelo à construção do Centro, planeja-se a construção dos
Centros Regionais, contendo sala de situação e centros logísticos.
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Haverá uma ligação direta entre as atividades executadas na sede, em
Florianópolis, e em cada Coordenadoria Regional de Defesa Civil, facilitando
os trabalhos, agilizando serviços e disponibilizando o apoio do Estado de
maneira célere e junto à população. Isto será possível apenas com
estruturas físicas e de pessoal nas duas partes, sede e coordenadorias.

Será algo inovador no Brasil e atenderá os anseios da população
no que diz respeito à celeridade, ação, transparência, responsabilidade e
qualificação dos serviços públicos disponibilizados pelo Estado.

O prédio que abrigará toda a estrutura administrativa da SDC,
assim como o Centro Integrado, está em fase de execução e tem sua
inauguração prevista para o dia 18 de maio de 2017. A edificação das
instalações sem os necessários recursos para a sua operação
acarretará enormes prejuízos aos serviços previstos para a população e
para a própria imagem da Administração Pública Estadual. Ou seja,
será um excelente projeto de engenharia, mas pouco funcional.

10. Estrutura Proposta - Necessidade/Possibilidade
Diante da necessidade de se adequar aos novos paradigmas

mundiais, sendo “prevenção” e “mitigação” de desastres as
prioridades, é de extrema urgência para a Defesa Civil de Santa
Catarina o fortalecimento da estrutura física, recursos humanos e
meios materiais para a sua completa consecução.

Como veremos a seguir, tanto a necessidade de ampliação
de novas rotinas, decorrentes das atividades hoje inexistentes, assim
como o fortalecimento dos serviços que precariamente são executados
e, por fim, para a execução plena de todo o planejamento já executado
pela Secretaria de Estado, solicita-se ao Chefe do Poder Executivo do
Governo de Santa Catarina que encaminhe o competente projeto de Lei
Complementar para a reestruturação do órgão.

No tocante à criação e distribuição dos cargos efetivos
(ANEXO III - Cargos de Provimento Efetivo; do projeto de lei que altera a
LC nº 81/93), este visa:

• Adequar a necessidade da SDC para o cumprimento de
suas competências, imposições legais, relatórios de
órgãos auditores;

• Dotar a SDC de especialistas para qualificar seus serviços;
• Melhorara distribuição de tarefas, rotinas e projetos;
• Melhorar as ações estratégicas e de supervisão de

atividades.
No tocante à alteração do modelo de gestão e a estrutura

organizacional da Administração Pública Estadual, propõe-se:
• Adequar a estrutura da SDC com o modelo adotado pelo

Poder Executivo do Estado de Santa Catarina para as
demais setoriais;

• Adequar a estrutura existente no Estado à estrutura
existente na União;

• Melhorar a distribuição das especificidades de cada
atividade dentro do ciclo de defesa civil;

• Potencializar a estrutura frente a demanda existente e
cada vez mais crescente;

• Qualificar o órgão com especialidades ate então
inexistentes e, por fim;

• Fortalecer a estrutura existente frente aos novos desafios
na proteção e defesa civil do povo catarinense.

Originariamente a Secretaria de Estado da Defesa Civil
não acompanha o modelo estrutural existente no Estado,
vinculando as atividades administrativas ao Gabinete do
Secretario Adjunto. Assim sendo, faz-se necessário promover a
desvinculação das atividades meio do Gabinete do Secretario
Adjunto, vinculando-as a Diretoria Administrativa e Financeira.

E necessário que a Secretaria de Estado da Defesa
Civil siga as alterações promovidas pela legislação federal
quanto a sua estruturação, adequando-a a estrutura da União,
especialmente no tocante a nomenclatura, para adequarmos a
evolução da temática envolvendo a Defesa Civil.

Por força do ordenamento jurídico vigente, a Secretaria
de Estado da Defesa Civil é responsável por todas as atividades
que envolvem o programa estadual de controle do transporte
rodoviário de produtos perigosos cabendo, dentre outras ações,
a prevenção, fiscalização e atendimento das emergencias com
produtos perigosos. Destarte, todas as tarefas de planejamento
e execução devem ser desenvolvidas por uma estrutura pr6pria.

Santa Catarina é reconhecidamente como o Estado
com a maior diversidade de eventos climáticos adversos
potencialmente causadores de desastres. A estruturação
proposta nos colocara em destaque num cenário nacional e
internacional de redução de riscos, tendo como consequência, alem
da proteção integral da população, a manutenção do crescimento
econômico evitando a perda fiscal gerada por estes fenômenos.

Em relação a instituição da gratificação destaca-se
que devido a Secretaria de Estado da Defesa Civil até a
presente data não possui, ainda, quadro de cargos de

provimento efetivo em sua estrutura organizacional, o seu
efetivo atualmente é composto por servidores designados de
outros órgãos e entidades e muitos destes servidores percebem
gratificações provenientes da origem, outros não, resultando
distorções remuneratórias entre agentes públicos que se
encontram exercendo atribuições semelhantes.

A instituição da Gratificação de Produtividade no
âmbito da Secretaria corrigirá as distorções que provocam
diferenças salariais, estabelecerá tratamento isonômico com
outras categorias funcionais, proporcionará grande incentivo,
valorização e estimulo a permanência dos profissionais de alta
qualificação tão necessária no quadro de pessoal.

Por todo o exposto, apresenta-se o presente
documento de Exposição de Motivos, assim como o respectivo
projeto de lei complementar que altera a estrutura administrativa
da Secretaria de Estado da Defesa Civil, e instituindo gratificação
aos servidores. Por tratar-se de algo emergencial, pede-se o devido
cuidado na análise de todos os óbices institucionais ora
identificados e, ao final, pede-se deferimento ao presente pedido.

Por fim, a estrutura proposta representará um
acréscimo de 19 (dezenove) novos cargos comissionados (08
DGS/FTG-1 e 11 DGS/FTG-2), 20 (vinte) funções gratificadas
(FG-2) e a instituição da Gratificação de Produtividade nos
moldes propostos na minuta do Projeto de Lei complementar, a
partir de Novembro/2017 essa concessão dos cargos e funções
gratificadas citadas gerará um impacto mensal estimado no valor de
R$ 355.287,22. O impacto previsto para o restante do exercício de
2017 seria de R$ 1.080845,65, e para o exercício de 2018 e 2019
seria, respectivamente de R$ 5.005.675,88 e R$ 5.285.892,85.

Respeitosamente,
Rodrigo Antonio Ferreira Foster Soares Moratelli

Secretário de Estado da Defesa Civil
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0041.5/2017

Altera os Anexos VII-N e XIV da Lei
Complementar nº 381, de 2007, que
dispõe sobre o modelo de gestão e a
estrutura organizacional da Administração
Pública Estadual, acresce o art. 169-A a ela
e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a

Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º A Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007,

passa a vigorar acrescida do art. 169-A, com a seguinte redação:
“Art. 169-A. Para o exercício dos cargos de provimento em

comissão da estrutura da Secretaria de Estado da Defesa Civil, deverão
os ocupantes possuir formação em curso superior compatível com as
atribuições do cargo, com registro na respectiva entidade de classe.” (NR)

Art. 2º O Anexo VII-N da Lei Complementar nº 381, de
2007, passa a vigorar conforme redação constante do Anexo I
desta Lei Complementar.

Art. 3º O Anexo XIV da Lei Complementar nº 381, de 2007, passa
a vigorar conforme redação constante do Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 4º Fica instituída a Gratificação de Produtividade, devida
mensalmente aos servidores lotados ou em exercício na Secretaria de
Estado da Defesa Civil (SDC).

§ 1º O valor mensal da gratificação instituída na forma do
caput deste artigo será apurado mediante a multiplicação dos índices
constantes do Anexo III desta Lei Complementar pelo valor do
vencimento fixado para o Nível 1, Referência A, do Grupo Ocupacional
ANA - Atividades de Nível Auxiliar, constante do Anexo VI da Lei
Complementar nº 676, de 12 de julho de 2016, vigente na data de
publicação desta Lei Complementar.

§ 2º O valor da gratificação concedido aos servidores
ocupantes de cargo de provimento em comissão ou funções técnicas
gerenciais lotados ou em exercício na SDC será apurado mediante a
multiplicação do índice relativo ao Nível 4, Referência J, do Grupo
Ocupacional ANS - Atividades de Nível Superior, constante do Anexo III
desta Lei Complementar, pelo valor do vencimento fixado para o Nível
1, Referência A, do Grupo Ocupacional ANA - Atividades de Nível
Auxiliar, constante do Anexo VI da Lei Complementar nº 676, de 2016,
vigente na data de publicação desta Lei Complementar.

Art. 5º Fica vedada a percepção da gratificação de que trata o
art. 4º desta Lei Complementar:

I - por empregados públicos regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT);

II - por servidores adidos ou colocados à disposição pelos
Poderes Legislativo e Judiciário do Estado de Santa Catarina, pelo
Ministério Público do Estado de Santa Catarina e pelo Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina, bem como por qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
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III - por servidores que já percebem as gratificações previstas
na Lei nº 8.411, de 28 de novembro de 1991, Lei nº 9.502, de 8 de
março de 1994, Lei Complementar nº 299, de 10 de outubro de 2005,
Lei Complementar nº 485, de 11 de janeiro de 2010, Lei
nº 16.300, de 20 de dezembro de 2013, assim como nas demais
que tenham o mesmo fundamento.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso II do caput
deste artigo não se aplica aos servidores cedidos ou colocados à

disposição pelos Poderes e órgãos estaduais na exclusiva hipótese em
que a cessão se der com ônus para a origem.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento da SDC.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO

Governador do Estado
ANEXO I

“ANEXO VII-N
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

(Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007)
ÓRGÃO
DENOMINAÇÃO DO CARGO

Quantidade Código Nível

GABINETE DO SECRETÁRIO
Assistente do Secretário 1 DGS/FTG 2
Consultor Jurídico 1 DGS/FTG 1
Assessor de Comunicação 1 DGS/FTG 2

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Secretário Adjunto 1
Assistente do Secretário Adjunto 1 DGS/FTG 2
Assessor Técnico em Defesa Civil 1 DGS/FTG 1

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro 1 DGS/FTG 1
Gerente de Contratos e Licitações 1 DGS/FTG 2
Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade 1 DGS/FTG 2
Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica 1 DGS/FTG 2
Gerente de Convênios e Planejamento 1 DGS/FTG 2
Gerente de Patrimônio e Apoio Operacional 1 DGS/FTG 2
Gerente de Gestão de Pessoas e Capacitação 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES
Diretor de Minimização de Desastres 1 DGS/FTG 1
Gerente de Prevenção e Preparação 1 DGS/FTG 2
Gerente de Capacitação, Pesquisas e Projetos 1 DGS/FTG 2
Gerente de Produtos Perigosos 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE DESASTRES
Diretor de Gestão de Riscos e Desastres 1 DGS/FTG 1
Gerente de Monitoramento 1 DGS/FTG 2
Gerente de Alerta 1 DGS/FTG 2
Gerente de Informações de Desastres 1 DGS/FTG 2
Gerente de Operações 1 DSG/FTG 2
Gerente de Assistência Humanitária 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA DE REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Diretor de Reabilitação e Reconstrução 1 DGS/FTG 1
Assessor Técnico em Defesa Civil 2 DGS/FTG 1
Gerente de Reabilitação 1 DGS/FTG 2
Gerente de Recuperação 1 DGS/FTG 2

DIRETORIA DE OBRAS PREVENTIVAS
Diretor de Obras Preventivas 1 DGS/FTG 1
Assessor Técnico em Defesa Civil 3 DGS/FTG 1
Gerente de Estudos, Projetos e Licenciamento 1 DGS/FTG 2
Gerente de Acompanhamento de Obras 1 DGS/FTG 2
Gerente de Captação de Recursos 1 DGS/FTG 2
Gerente de Manutenção e Operação 1 DGS/FTG 2

” (NR)
ANEXO II

“ANEXO XIV
FUNÇÕES GRATIFICADAS DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
(Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007)

ÓRGÃO/ENTIDADE
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO

Quantidade Código Nível
(*)

.......................................................................... ..................... ....................... .................
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
Secretário do Conselho Estadual de Defesa Civil 1 FG 3
Coordenador Regional da Defesa Civil 20 FG 2

.......................................................................... ..................... ....................... .................
” (NR)
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ANEXO III
TABELA DE ÍNDICES

GRUPO NÍVEIS REFERÊNCIAS

OCUPACIONAL A B C D E F G H I J

ANA - 1  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741
ATIVIDADES DE 2  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741
NÍVEL AUXILIAR 3  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741

ANO - 1  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741
ATIVIDADES 2  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741
DE NÍVEL 3  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741

OPERACIONAL 4  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741
ANT - 1  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741  1,865741

ATIVIDADES DE 2  1,865741  1,875158  1,897929  1,920590  1,943665  1,966630  1,990546  2,014157  2,038596  2,063073
NÍVEL TÉCNICO 3  2,087731  2,112817  2,138219  2,163840  2,189778  2,215911  2,242702  2,269700  2,296686  2,324098

4  2,352266  2,380312  2,408796  2,437890  2,467020  2,496759  2,526706  2,556981  2,587573  2,618933
ANS - 1  2,650146  2,682005  2,714181  2,746784  2,779703  2,813073  2,846942  2,880824  2,915643  2,950451

ATIVIDADES DE 2  2,986038  3,021930  3,058004  3,094749  3,131810  3,169286  3,207383  3,246235  3,284966  3,324574
NÍVEL SUPERIOR 3  3,364254  3,404812  3,445456  3,486745  3,528765  3,570906  3,613974  3,657383  3,701218  3,745456

4  3,790351  3,835953  3,882005  3,928692  3,975804  4,023550  4,071808  4,120626  4,169834  4,220017

*** X X X ***
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0042.6/2017

Altera a Lei Complementar nº 422, de 25
de agosto de 2008 (Programa de Habitação
Popular).

Art. 1º Acrescenta o artigo 2-D. na Lei Complementar nº 422,
de 25 de agosto de 2008, com a seguinte redação:

Art. 2-D O Estado de Santa Catarina não poderá alienar,
alugar, doar ou fazer concessão de uso dos seus imóveis sem que seja
realizado um estudo prévio para cada imóvel, elaborado e assinado por
profissional legalmente habilitado, sobre a viabilidade de utilização para
o Programa de Habitação Popular instituído por esta Lei Complementar.

§ 1º O Estudo prévio tratado no caput será submetido a
deliberação do Conselho Gestor previsto no artigo 4º desta Lei
Complementar.

§ 2º No caso que o estudo prévio concluir que o imóvel não
tem condições técnicas de ser utilizado, diretamente, no Programa de
Habitação Popular, os recursos financeiros provenientes da alienação
ou aluguel serão destinados para o Fundo de Habitação Popular do
Estado de Santa Catarina (FUNDHAB).

Art. 2º Esta Lei terá de vigência pelo prazo de dez anos a
partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, de novembro de 2017.

Deputada Luciane Carminatti
Lido no Expediente
Sessão de 07/11/17

JUSTIFICATIVA
Este Projeto de Lei Complementar tem por objetivo alterar a

Lei Complementar Estadual nº 422, de 25 de agosto de 2008,
criando o artigo 2-D.

O Estado de Santa Catarina tem um déficit habitacional de
mais de 100.000 (cem mil) residências.

Nos últimos anos o Governo Federal contribui bastante para
que os programas de habitação popular fossem ampliados e o
déficit habitacional reduzido, especialmente por meio do Programa
Minha Casa, Minha Vida.

Entretanto, o Governo do estado não tem colaborado para
que reduzir ainda mais déficit. Ao contrário disso, tem agido
pouquíssimo para atender essa demanda social.

Um dos problemas alegados pelo Estado é a falta de imóveis do
Estado para possam ser desenvolvidos programas de habitações populares.

Paradoxalmente, no último período, vimos aumentar muito as
alienações, doações e cessões de uso de imóveis pertencentes ao
Estado de Santa Catarina.

Visando poder impulsionar o desenvolvimento do Programa
de Habitação Popular criado pela Lei Complementar Estadual nº 422,
apresento esta proposição que temos expectativa de ter apoio do
Parlamento e também do Poder Executivo, em especial dos Órgãos
responsáveis pelo desenvolvimento dos programas de moradia popular.

Pelos motivos aqui expostos, solicitamos a aprovação deste
Projeto de Lei Complementar.

Sala das sessões, de novembro de 2017.
Deputada Luciane Carminatti

*** X X X ***
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0043.7/2017

Dispõe sobre os critérios de distribuição de
receita do ICMS para fins de criação do
ICMS Ecológico com o objetivo de
beneficiar municípios na proteção e
melhoria do meio ambiente.

Art. 1º Fica instituído o ICMS Ecológico para contemplar os
municípios que se destacarem na proteção ao meio ambiente e aos
recursos naturais, nos termos desta Lei e de seu regulamento.

§ 1º O recurso do ICMS Ecológico será distribuído ao
município conforme categoria definida no § 2º, não ficando excluído o
município da repartição do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na
forma preconizada pelas Leis nº 4.257, de 6 de janeiro de 1989, e
5.001, de 14 de janeiro de 1998.

§ 2º Para ser contemplado com o ICMS Ecológico o
município será classificado em: Categoria A, Categoria B ou
Categoria C, que será conferida conforme o nível de gestão dos
recursos naturais e meio ambiente:

I - Categoria A: gestão ambiental de acordo com os padrões
de desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade e dos
recursos naturais, aproximando-se do que seria ideal quanto ao abordado
nas alíneas abaixo, com efetivas providências para, pelo menos, seis delas:

a) ações de saneamento ambiental referente a resíduos
sólidos, inclusive lixo hospitalar - coleta, transporte, tratamento e
destinação dos resíduos sólidos - aterro sanitário, incineração,
reciclagem e compostagem;

b) ações efetivas de educação ambiental, na zona urbana e
rural, nas escolas (educação não formal) e grupos da sociedade organizada;

c) redução do desmatamento, recuperação de áreas
degradadas - reflorestamento;

d) conservação do solo, da água e da biodiversidade;
e) proteção de mananciais de abastecimento público;
f) identificação e controle de fontes de poluição atmosférica,

sonora e visual, procurando minimizá-las;
g) edificações irregulares - inadequação às normas de uso e

ocupação do solo;
h) disposições legais sobre unidades de conservação

ambiental - comunidades indígenas, estações ecológicas, parques,
reservas florestais, hortos florestais, áreas de relevante interesse de
leis ou decretos federais, estaduais ou municipais, existentes no município;
e

i) elaboração de plano sobre política municipal de meio
ambiente, obedecidas as peculiaridades locais, respeitada a legislação
federal e estadual sobre o assunto.

II - Categoria B: em relação ao grupo da Categoria A, o
município está caminhando para uma gestão ambiental adequada, já
tendo regulamentado e estando em funcionamento, pelo menos, quatro
providências elencadas nas alíneas do inciso I do § 2º deste artigo; e

III - Categoria C: o município está iniciando a implementação
de uma política ambiental adequada, que garanta seu desenvolvimento
sustentável com, no mínimo, três das providências elencadas nas alíneas do
inciso I do § 2º deste artigo, que já mereceram atenção municipal.

Art. 2º A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável - SDS - órgão responsável pelo gerenciamento dos recursos
ambientais no Estado de Santa Catarina, responsabilizar-se-á pelo
controle, fiscalização, administração em nível estadual e fiel
cumprimento da presente Lei.

Art. 3º Dos 100% (cem por cento) constitucionais, do produto
de arrecadação do ICMS, bem como de seus acréscimos legais, 3%
(três por cento) constituirá o ICMS Ecológico e deverá ser repartido
entre os municípios que satisfizerem as condições do art. 1º desta Lei,
mediante aplicação progressiva de índice percentual - 1% (um por
cento) no primeiro ano, 2% (dois por cento) no segundo ano e 3% (três
por cento) no terceiro ano de distribuição do ICMS Ecológico, como
dispõe esta Lei e seu regulamento.
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Parágrafo único. Desde o primeiro ano de distribuição no
ICMS Ecológico - ano seguinte ao da entrada em vigor desta Lei -
aplicar-se-ão os seguintes índices percentuais, conforme o
desempenho dos municípios que se engajarem em defesa do meio
ambiente, conforme avaliação do SDS, como dispõe o § 2º do art. 4º
desta Lei, e do seu regulamento:

a) Categoria A: 50% (cinquenta por cento);
b) Categoria B: 30% (trinta por cento); e
c) Categoria C: 20% (vinte por cento).
Art. 4º Anualmente, a partir da entrada em vigor desta Lei, a

SDS elaborará questionário a ser aprovado pelo Conselho Estadual de
Meio Ambiente - Consema, abordando questões relacionadas às
alíneas “a” a “i” do inciso I do § 2º do art. 1º, que será respondido
pela administração municipal, sobre as providências e resultados
obtidos na proteção ao meio ambiente e recursos naturais.

§ 1º Recebidos os questionários devidamente respondidos, a
SDS poderá, a critério do Secretário, designar equipe de técnicos para
verificar in loco a veracidade das informações.

§ 2º A partir da avaliação das respostas do questionário, a
SDS, com aprovação do Consema, atribuirá, ou não, ao município a
classificação em Categoria A, B, ou C, dependendo do desempenho
deste no trato das questões ambientais e dos recursos naturais.

§ 3º Mesmo após o terceiro ano de distribuição do ICMS
Ecológico, quando se fixa em 3% (três por cento), a avaliação anual de
todos os municípios permanece, podendo estes subirem ou
descerem de categoria.

§ 4º Após o terceiro ano de distribuição do ICMS Ecológico,
os municípios que ainda não obtiveram classificação, por não
apresentarem os requisitos conforme alíneas “a”, “b” e “c” do § 2º,
poderão, mediante preenchimento do questionário elaborado pela SDS,
e mediante aprovação do Consema, entrar na classificação.

Art. 5º Para o município participar do ICMS Ecológico é
essencial a existência, ou que seja criado, o Conselho Municipal de
Meio Ambiente que, entre outras atribuições, deverá, em conjunto com
o município, regulamentar sobre a política municipal de meio ambiente,
obedecidas as peculiaridades locais e respeitadas a legislação federal
e estadual sobre o assunto.

§ 1º O Plano Municipal deve dispor capítulo sobre a política e
ações ambientais, com objetivos a serem perseguidos.

§ 2º Independente da política municipal de meio ambiente e
recursos naturais, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do ICMS
Ecológico destinado ao município deverá ser aplicado em ações
efetivas de educação ambiental, nas zonas urbana e rural, e fiscalizado
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

§ 3º O percentual restante deverá ser aplicado em ações de
preservação, manutenção e recuperação do meio ambiente.

Art. 6º Se nenhum município classificar-se em determinada
categoria, o recurso do ICMS Ecológico daquela categoria retornará ao
montante de recursos do ICMS a ser distribuído aos municípios, na
forma das Leis ns. 4.257, de 1989, e 5.001, de 1998.
Art. 7º Para os efeitos desta Lei entende-se como:

I - Aterro Sanitário - local utilizado para disposição final de
resíduos sólidos urbanos no solo, por meio de confinamento em
camadas cobertas com material inerte, segundo normas específicas, de
modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, mantendo
distância de centro urbano, de rodovias, de cursos de água,
principalmente mananciais de abastecimento público e lagoas,
minimizando os impactos ambientais.

II - Educação Ambiental - processo por meio do qual o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento,
habilidades, atitudes, comportamento e competências voltadas para
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, da forma prevista na
Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999.

III - Unidade de Conservação - espaço territorial e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público,
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; e

IV - Plano Municipal - instrumento de política urbana utilizado
para planejar o desenvolvimento das cidades, a distribuição espacial da
população e das atividades econômicas do município e do território sob
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir distorções do
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Art. 8º O município poderá solicitar apoio e orientação técnica
e educacional à Secretaria do Estado do Desenvolvimento

Econômico Sustentável - SDS - e à Fundação de Apoio Tecnológico
ao Meio Ambiente - Fatma.

Art. 9º A repartição do ICMS Ecológico entre os municípios
que fizerem jus ocorrerá no ano seguinte à entrada em vigor da presente
Lei, tempo suficiente para as providências a cargo da SDS e os municípios
desenvolverem ações preparando-se para concorrer ao benefício.

Art. 10. Após a entrada em vigor da presente Lei, os
municípios criados, desmembrados, fundidos ou incorporados passarão
a concorrer ao rateio do ICMS Ecológico a partir do ano seguinte ao da
efetiva instalação do município.

Art. 11. Os recursos do ICMS não direcionados ao
cumprimento da presente Lei, obedecido o disposto no art. 6º,
permanecem distribuídos aos municípios nos termos das Leis ns.
4.257, de 1989, e 5.001, de 1998.

Art. 12. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, - SDS - fica autorizada a firmar convênios com órgãos estaduais
e municipais, visando à consecução dos objetivos da presente Lei,
principalmente treinamento aos munícipes, se julgado necessário.

Parágrafo único. O repasse do valor referente ao ICMS
Ecológico dar-se-á mediante convênio a ser firmado entre o Governo
Estadual, por meio de sua Secretaria, e o órgão ambiental municipal,
obedecendo-se a legislação sobre o assunto.

Art. 13. Os cálculos, a distribuição e os créditos do ICMS
Ecológico obedecem ao disposto nesta Lei e ao que dispõe a
Constituição Estadual.

Art. 14. As despesas com a implementação e manutenção do
ICMS Ecológico previsto nesta Lei serão suportados com recursos do
Fundo Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Art. 15. A presente Lei será regulamentada pelo Poder
Executivo em até sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Kennedy Nunes
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JUSTIFICATIVA

Submeto à elevada consideração dos nobres Pares o presente
projeto de lei complementar que “Dispõe sobre os critérios de distribuição de
receita do ICMS para fins de criação do ICMS Ecológico com o objetivo de
beneficiar municípios na proteção e melhoria do meio ambiente.”

Inicialmente, importante destacar que a competência para
legislar sobre a defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente e controle da poluição é concorrente, conforme
dispositivo constitucional (art. 24, inciso VI), estando limitada a União a
estabelecer normas gerais, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal
a sua suplementação, in verbis:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição; (sublinhei)

Desta forma, ao determinar uma melhor repartição de
receitas tributárias, o ICMS Ecológico representa uma ação
governamental objetiva, na luta por uma melhor qualidade de vida a
todos os catarinenses.

Na verdade, não se trata de uma nova modalidade de tributo ou
uma espécie de ICMS, parecendo mesmo que a denominação é imprópria
para identificar o seu verdadeiro significado, de vez que não há qualquer
vinculação do fato gerador do ICMS a atividades de cunho ambiental. Da
mesma forma, como não poderia deixar de ser, não há vinculação específica
da receita do tributo para financiar atividades ambientais.

Não obstante, a expressão já popularizada ICMS ECOLÓGICO
está a indicar uma maior destinação de parcela do ICMS aos
municípios em razão de sua adequação a níveis legalmente
estabelecidos de preservação ambiental e de melhoria da qualidade de
vida, observados os limites constitucionais de distribuição de receitas
tributárias e os critérios técnicos definidos em lei.

Neste afã, Excelências, solicito a acolhida da presente
proposição, que estabelece norma que visa à defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Deputado Kennedy Nunes
*** X X X ***


