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Cod. Mat.: 583390

SeCReTaRia De eSTaDO Da inFRaeSTRuTuRa
PORTARIA nº 004/2019 de 17/01/2019

O SeCReTáRiO De eSTaDO Da inFRaeSTRuTuRa, de acordo 
com a delegação de competência conferida pelo artigo 7º, inciso 
I, da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, resolve: 
art. 1° DeLegaR COMPeTÊnCia ao Secretário adjunto da Sie, 
Pedro Luiz Humphreys Stonoga, matrícula nº 0699571-3-01, para:
I - proceder à assinatura em Demonstrativos Contábeis como ba-
lanços e balancetes;
II - proceder a assinaturas como ordenador primário em documentos 
orçamentários e fi nanceiros como empenhos, subempenhos, es-
tornos de empenhos, descentralizações de créditos orçamentários, 
ordens bancárias e assinaturas de abertura de contas bancárias;
III - proceder à autorização de compra de passagens aéreas e 
terrestres e o pagamento de diárias aos servidores para desloca-
mentos a serviço; 
IV – autorizar a prestação de serviços e aquisição de bens até o 
limite de dispensa de licitação, conforme disposto no inciso II, do 
art. 24 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;
V – homologar proposta, realizar parecer secretário transferência 
alteração, realizar parecer secretário prestação de contas fi nal, 
assim como todas demais funcionalidades inerentes a função de 
Secretário de Estado no módulo de transferência (TRA) do Sistema 
Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  (SigeF);
VI – responder como Ordenador Primário de despesas da Secretaria 
de Estado da  Infraestrutura;
VII – proceder  assinaturas como titular do órgão em correspon-
dências ofi ciais no formato físico (papel) ou em formato digital 
(certifi cação digital);
VIII - Editar, autorizar e assinar portarias de quaisquer assuntos 
inerentes ao cargo de Secretário de Estado da Infraestrutura;
IX - proceder à assinatura em documentos relativos aos pedidos de 

desembolso, à prestação de contas e/ou diligências solicitadas pelos 
órgãos fi nanciadores (BNDES e Banco do Brasil), nos contratos 
de fi nanciamento celebrados pelo Estado de Santa Catarina e os 
respectivos agentes fi nanciadores.
art. 2º Ficam revogadas as Portarias vigentes relacionadas aos 
atos supramencionados.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Carlos Hassler
Secretário de estado da infraestrutura

Cod. Mat.: 583266

PORTaRia nº 025/gaBSa/SJC, De 15/01/2019.
O Secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: art. 1º DeSignaR o servidor HeL-
ViO COSTa MaRTinS, matrícula 366.021-4-01, como Ordenador de 
Despesas Primário e o servidor RiCaRDO Da SiLVeiRa nuneS, 
matrícula 219.494-5-01, como Ordenador de Despesas Secundário, 
para representarem o Fundo Penitenciário do Estado de Santa 
Catarina (FUPESC), CNPJ nº 01.577.780/0001-08, perante as ins-
tituições fi nanceiras e congêneres, podendo assinar conjuntamente 
documentos e/ou contratos relativos a: convênios; operações de 
câmbio; requisição, endosso, sustação, cancelamento e emissão de 
cheques; abertura e encerramento de contas; solicitação de saldos/
extratos e comprovantes bancários; transferências e pagamentos 
de ordens bancárias; resgates e aplicações fi nanceiras; autorizar 
cobranças; cadastro, alteração e desbloqueio de senhas e usuários; 
pagamentos e transferências por meio eletrônico e liberação de 
pagamento de arquivos no gerenciador fi nanceiro. art. 2º Ficam 
revogadas todas as disposições em contrário.
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO neTO
Secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania

Cod. Mat.: 583228

PORTaRia nº 026/gaBSa/SJC, De 15/01/2019.
O Secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: DeSignaR como Engenheiro Fiscal 
de Obra, o servidor SiLVeSTRe SaLVaDOR JuniOR, matrícula 
199.855-2-01, para fi scalizar o CT-098/2018/SJC-FPSC - "Forneci-
mento de 01 (um) transformador de 300KVA, materiais e acessórios 
elétricos e mão de obra para instalação de três subestações de 
energia elétrica e fornecimento de materiais e acessórios elétricos 
para instalação de uma nova rede elétrica no prédio administrativo 
da Penitenciária Agrícola de Chapecó.
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO neTO
Secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania

Cod. Mat.: 583229

PORTaRia nº 031/gaBSa/SJC, De 16/01/2019.
O Secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: art. 1º DeSignaR o servidor JOaO 
RenaTO SCHiiTTeR, matrícula 654.654-4-01, como Ordenador 
de Despesas Primário e o servidor auguSTO VeRBinenn, ma-
trícula 381.267-7-01, como Ordenador de Despesas Secundário, 
para representarem o Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de 
Joinville, perante as instituições fi nanceiras e congêneres, poden-
do assinar conjuntamente documentos e/ou contratos relativos a: 
convênios; operações de câmbio; requisição, endosso, sustação, 
cancelamento e emissão de cheques; abertura e encerramento 
de contas; solicitação de saldos/extratos e comprovantes bancá-
rios; transferências e pagamentos de ordens bancárias; resgates 
e aplicações fi nanceiras; autorizar cobranças; cadastro, alteração 
e desbloqueio de senhas e usuários; pagamentos e transferências 
por meio eletrônico e liberação de pagamento de arquivos no ge-
renciador fi nanceiro. art. 2º Ficam revogadas todas as disposições 
em contrário.
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO neTO
Secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania

Cod. Mat.: 583231
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