
graduação, em nível de Mestrado em Ciência Jurídica na UNIVA-
LI, no período de 10/10/2018 a 28/12/2018, com ônus limitado ao 
Estado, que implica apenas em vencimento ou salário e demais 
vantagens do cargo, função ou emprego.

ATO nº 1748 - de 19/07/2018
AUTORIZAR, de acordo com o art. 2º, inciso II, do Decreto nº 
879/12, c/c Resolução CPF nº 10/2012 e conforme processo nº 
EPAGRI 1938/2018, o servidor RAMON FELIPE SCHERER, ma-
trícula nº 5778-9, ocupante do cargo de Pesquisador, da EPAGRI, 
a se ausentar do país para participar do FAO/IAEA International 
Symposium on Plant Mutation Breeding and Biotechnology, na 
Áustria, no período de 27/08/2018 a 31/08/2018, com ônus limi-
tado ao Estado, que implica apenas em vencimento ou salário e 
demais vantagens do cargo, função ou emprego.

ATO nº 1749 - de 19/07/2018
AUTORIZAR, de acordo com o art. 2º, inciso II, do Decreto nº 
879/12, c/c Resolução CPF nº 10/2012 e conforme processo nº 
EPAGRI 1940/2018, o servidor RUBENS MARSCHALEK, matrí-
cula nº 3730-3, ocupante do cargo de Pesquisador, da EPAGRI, 
a se ausentar do país para participar do FOA/IAEA International 
Symposium on Plant Mutation Breeding Biotechnology, na Áus-
tria, no período de 23/08/2018 a 02/09/2018, com ônus limitado 
ao Estado, que implica apenas em vencimento ou salário e de-
mais vantagens do cargo, função ou emprego.

ATO nº 1750 - de 19/07/2018
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, e tendo em vista o constante do processo 
nº SEF 11526/2018, resolve DESIGNAR os servidores: FELIPE 
LETSCH, mat. 301.207-7; RENATO DIAS MARQUES DE LA-
CERDA, mat. 301.209-3; JULIO CESAR FAZOLI, mat. 950.623-
3 e JOSÉ ANTONIO FARENZENA, mat. 950.624-1, para, sob 
a presidência do primeiro, constituírem comissão encarregada 
de operacionalizar concurso público de ingresso, destinado ao 
provimento de vagas do cargo efetivo de AUDITOR FISCAL DA 
RECEITA ESTADUAL, no âmbito da Secretaria de Estado da Fa-
zenda.

ATO nº 1751 - de 20/07/2018
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, con-
forme processo nº FAPESC 1138/2018, ELISANDRA DA SILVA 
FORTKAMP, mat. nº 0397967-9-01, para responder pelo cargo 
de PROCURADOR JURÍDICO, nível DGS/FTG - 1, da FAPESC, 
em substituição à titular, ANA CLAUDIA MOTA, mat. nº 0967116-
1-01, durante o usufruto de férias, no período de 06/08/2018 a 
24/08/2018.

ATO nº 1752 - de 20/07/2018
COLOCAR A DISPOSIÇÃO, do IMETRO, com base no Decre-
to 1073/2012, conforme processo nº IMETRO 13/2018, ELIANA 
LUISA WEIS, mat. n° 260.462-0-03, ocupante do cargo de PRO-
FESSOR, lotada na SED, com ônus para órgão de destino, no 
período de 01.08.18 a 31.12.18.

ATO nº 1753 - de 20/07/2018
COLOCAR A DISPOSIÇÃO, do IMA, de acordo com a Resolu-
ção CPF 017/2012, c/c Decreto 1073/2012, conforme processo 
nº EPAGRI 1873/2018, JOEL BLEICHEWEL THIBES E THI-
BES, lotado na EPAGRI, com ônus para a origem, no período de 
01/08/2018 a 31/12/2018.

ATO nº 1754 - de 20/07/2018
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, confor-
me processo nº SJC 35659/2018, GILBERTO VIEIRA DOS SAN-
TOS, mat. nº 0929448-1-02, para responder pelo cargo de GE-
RENTE DE PRESÍDIO, nível DGS/FTG - 3, de Lages, da SJC, em 
substituição ao titular, DIEGO COSTA LOPES, mat. nº 0384107-
3-01, durante o usufruto de férias, no período de 16/06/2018 a 
15/07/2018.

ATO nº 1755 - de 20/07/2018
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, con-
forme processo nº SJC 48617/2018, LEANDRO PEREIRA, mat. 
nº 0381152-2-01, para responder pelo cargo de GERENTE DE 
PRESÍDIO, nível DGS/FTG - 3, de Mafra, da SJC, em substitui-
ção ao titular, HELTON NEUMANN LEAL, mat. nº 0393404-7-01, 
durante o usufruto de licença paternidade e férias, no período de 
05/07/2018 a 19/07/2018 e 20/07/2018 a 18/08/2018, respecti-
vamente.

ATO nº 1757 - de 20/07/2018
FAZER CESSAR, conforme processo n° SEA 6905/2018, os 
efeitos do Ato n° 958, publicado em 06/05/16, republicado em 
10/05/16, prorrogado por intermédio do Ato n° 349/17, que colo-
cou à disposição da Prefeitura Municipal de Palhoça, CLAUDIO 
MONTEIRO, mat. n° 356.709-5-01, lotado na SSP, a contar de 
10/06/2018.

ATO nº 1758 - de 20/07/2018
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos, no âmbito 
da SCM, a contar de 16.07.18:

* DISPENSAR, de acordo com o art. 171, da Lei n° 6.745/85, as 
pessoas relacionadas abaixo:

- JOANIR RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, matrícula n° 
927.289-5-01, da FG de AJUDANTE DE ORDEM DO GOVER-
NADOR, nível FG-1, conforme processo n° SCM 525/2018.
- LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE MARCHI, matrícula n° 
932.496-8, da FG de ASSISTENTE DA CASA MILITAR, nível FG-
2, conforme processo n° SCM 525/2018.

* DESIGNAR, de acordo com o art. 39, da Lei n° 6.745/85, LUIZ 
FERNANDO OLIVEIRA DE MARCHI, matrícula n° 932.496-8, 
para exercer a FG de AJUDANTE DE ORDEM DO GOVERNA-
DOR, nível FG-1, conforme processo n° SCM 527/2018.

ATO nº 1759 - de 20/07/2018
NOMEAR POR CONCURSO, de acordo com os art. 17, da Lei 
nº 6.843/86 e tendo em vista o resultado do concurso público de 
que trata o 001/2014 do Instituto Geral de Perícias/SSP, cuja ho-
mologação foi publicada no DO de 01.12.14, por intermédio da 
Portaria nº 263/GEREH/DIAF/SSP, e tendo em vista o que consta 
do Processo IGP 7281/2018, TIAGO JOSÉ BRAUN, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR CRIMINALÍSTICO, 
nível 1, do INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS, da SSP, com lota-
ção em Concórdia.

ATO nº 1760 - de 20/07/2018
TORNAR SEM EFEITO, conforme processo n° ADR09 2023/2018, 
os efeitos do Ato nº 551, publicado em 19.03.18, que colocou à 
disposição da Prefeitura Municipal de Videira, MARA LUCIA ME-
ZAROBA, mat. nº 0233713-4-03, lotado na ADR-VIDEIRA.

EDUARDO PINHO MOREIRA
Governador do Estado

MILTON MARTINI
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 546831

PORTARIA nº 300 - de 16/07/2018
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES 
PARTICULARES, sem remuneração, de acordo com o art. 77, da 
Lei nº 6.745/85, a servidora MARA LUCIA MEZAROBA, matrícula 
n° 233.713-4-03, ocupante do cargo de Assistente Técnico Pe-
dagógico, lotada na ADR-VIDEIRA, a contar de 01/03/2018, pelo 
período de 1(um) ano, com opção pelo NÂO recolhimento mensal 
das suas contribuições previdenciárias e da parte patronal ao Ges-
tor do Regime Próprio de Previdência, conforme dispõe o art.4º, 
§ 4º, art. 17 e art. 82, da LC nº 412 de 2008, com nova redação 
dada LC 662/2015, conforme formalizado nos autos do processo 
n° ADR09 2023/2018.

PORTARIA nº 301 - de 16/07/2018
CONCEDER EXONERAÇÃO, de acordo com o art. 169, da Lei 
n° 6.745/85, conforme processo nº SJC 42164/2018, a servidora 
SAMANTHA FRIEDRIECH BALSAN, matrícula nº 998.533-6-01, 
do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Socioe-
ducativo, nível 01/A, lotada na SJC, a contar de 25/06/2018.

PORTARIA nº 302 - de 16/07/2018
CONCEDER EXONERAÇÃO, de acordo com o art. 169, da Lei 
n° 6.745/85, conforme processo nº SEA 6596/2018, ao servidor 
RODRIGO JACQUES ZARPELLON, matrícula nº 666.647-7-02, 
do cargo de provimento efetivo de Médico, nível 01/A, lotado na 
SEA, a contar de 28/05/2018.

PORTARIA nº 303 - de 16/07/2018
ALTERAR, no Ato nº 205, publicado no DOE de 24/05/2018, que 
concedeu licença para tratamento de interesses particulares, sem 
remuneração, ao servidor EDGAR TRAMONTIM DE FARIAS FILHO, 
matrícula nº 950.492-3-01, da SOL, a vigência, que deverá ser: a 
contar de 01/11/2018, pelo período de 1(um) ano e 4(quatro) meses.

PORTARIA nº 305 - de 17/07/2018
FAZER CESSAR, em conformidade com o art. 24, da Lei 6745/85 
e o processo nº FATMA 29098/2018, os efeitos da Portaria nº 601, 
publicada no DOE de 19/08/2016, que alterou a carga horária de 
40hs para 20 hs semanais, de STEVENS SPAGNOLLO, Engenheiro 
Sanitarista, matrícula nº 950333-1-02, da FATMA, retomando-o à 
carga horária de 40hs semanais.

PORTARIA nº 306 - de 19/07/2018
CONCEDER EXONERAÇÃO, de acordo com o art. 169, inciso 
IV, da Lei nº 6.745/85, conforme processo nº PGE 1732/2018, a 
servidora DAIANA DA LUZ, matrícula nº 375.931-8-01, do cargo 
de provimento efetivo de Assistente Jurídico, nível 44/D, lotada 
na PGE, a contar de 11/07/2018, em virtude de posse em outro 
cargo público.

PORTARIA nº 308 - de 19/07/2018
FAZER CESSAR, conforme Processo nº PGE 1732/2018, os efeitos 
da Portaria nº 69, publicada no DOE de 17/08/2017, que concedeu 
licença para tratamento de interesses particulares, a servidora 
DAIANA DA LUZ, matrícula n° 375.931-8-01, ocupante do cargo 
de Assistente Jurídica, lotada na PGE, a contar de 11/07/2018.

PORTARIA nº 309 - de 19/07/2018
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES 
PARTICULARES, sem remuneração, de acordo com o art. 77, da 
Lei nº 6.745/85, a servidora GREYCE UMEKI HANASHIRO, matrí-
cula n° 950.194-0-01, ocupante do cargo de Analista de Turismo, 
lotada na SOL, a contar de 29/10/2018, pelo período de 1(um) ano 
, com opção pelo NÃO recolhimento mensal das suas contribuições 
previdenciárias e da parte patronal ao Gestor do Regime Próprio de 
Previdência, conforme dispõe o art.4º, § 4º, art. 17 e art. 82, da LC 
nº 412 de 2008, com nova redação dada LC 662/2015, conforme 
formalizado nos autos do processo n° SOL 1574/2018.

PORTARIA nº 310 - de 19/07/2018
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES 
PARTICULARES, sem remuneração, de acordo com o art. 77, da 
Lei nº 6.745/85, ao servidor TARSO WILLIANN LEONARDO CAM-
PO IRIGARAY, matrícula n° 957.724-6-01, ocupante do cargo de 
TECNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, lotado na SOL, a 
contar de 23/04/2018, pelo período de 3 (três) anos , com opção pelo 
NÂO recolhimento mensal das suas contribuições previdenciárias 
e da parte patronal ao Gestor do Regime Próprio de Previdência, 
conforme dispõe o art.4º, § 4º, art. 17 e art. 82, da LC nº 412 de 
2008, com nova redação dada LC 662/2015, conforme formalizado 
nos autos do processo n° SOL 1197/2018.

MILTON MARTINI
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 546752

PORTARIA nº 62  de 16/07/2018
AUTORIZAR, de acordo com o decreto nº 3.421/05, o servidor 
ANDRE BERNART, matrícula nº 0655331103, em exercício na 
Gerência de Projetos de Regularização Fundiária GEPRF, a con-
duzir veículo ofi cial da SST.
ROMANNA REMOR
Secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação

Cod. Mat.: 546635
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