
    Nº 1727, quarta-feira, 09 de junho de 2021

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 570, DE 09 DE
JUNHO DE 2021.
 

Altera a redação do §2º, do Art. 13, da Lei
Complementar nº 470, de 09 de janeiro de 2017,
que redefine e institui, respectivamente, os
Instrumentos de Controle Urbanístico -
Estruturação e Ordenamento Territorial do
Município de Joinville, partes integrantes do Plano
Diretor de Desenvolvimento Sustentável do
Município de Joinville e dá outras providências.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 42 e 68,
inciso VI, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville
aprovou e ele sanciona a presente lei complementar:

 

Art. 1º Fica alterada a redação do §2º, do Art. 13, da Lei Complementar nº 470,
de 09 de janeiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13 [...]

§2º Os lotes atingidos parcialmente pela Faixa Viária poderão aplicar em toda a
sua área o regime urbanístico definido para esta faixa, em uma profundidade de até 2,5 (duas vírgula
cinco) vezes a sua testada, limitando-se, neste caso a 250m (duzentos e cinquenta metros) de
profundidade." (NR)

 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva
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Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 13:38, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9452021 e o
código CRC AD2D61CA.

DECRETO Nº 42.899, de 09 de junho de 2021.

 

Promove a redistribuição de cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e
exoneração.

 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e

Considerando que o art. 84, VI, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, confere privativamente ao Presidente da República a competência parar dispor,
mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não
implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos;

Considerando que idêntica competência, em face do princípio da simetria, é
conferida ao Prefeito Municipal para dispor sobre a organização e funcionamento da administração
municipal;

Considerando que tal competência está prevista no art. 68, IX, XII e XIII, da Lei
Orgânica do Município de Joinville;

Considerando que o art. 36 da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008,
permite a redistribuição de servidores do quadro permanente, que tem por escopo o ajustamento de
lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços;

Considerando que a redistribuição cargos de provimento em comissão, de livre
nomeação e exoneração, funda-se, igualmente, na necessidade do ajustamento da lotação e da força
de trabalho às necessidades do serviço, incorrendo aumento de despesa, nem criação ou extinção de
órgãos públicos;

Considerando que o art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.363, de 25 de janeiro de 2017,
autoriza o Executivo, por decreto, a definir a vinculação dos órgãos da Administração Municipal.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica redistribuído um (01) cargo de Coordenador II da Secretaria de
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Esporte para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente a partir de 09 de junho de 2021.

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:16, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9461100 e o
código CRC 9FE22682.

DECRETO Nº 42.862, de 09 de junho de 2021.

 

Promove Exoneração.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007.

 

EXONERA por término do prazo contratual, no Hospital Municipal São José, a partir de 06
junho de 2021, com base no artigo 10, inciso I, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Luis Eduardo Contin Carvalho, matrícula 93.422, do cargo de Médico Plantonista Cirurgião
Geral.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9458810 e o
código CRC C5BD3041.

DECRETO Nº 42.863, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 01 de junho de 2021:

 

Inaê Santos Godinho, matrícula 53.072, do cargo de Professor Ensino Fundamental Arte,
com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9458855 e o
código CRC 6DC16C33.

DECRETO Nº 42.864, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 01 de junho de 2021:

 

Jaqueline Malaquias da Costa, matrícula 51.745, do cargo de Auxiliar de Educador, com base
no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9458879 e o
código CRC 7D01392E.

DECRETO Nº 42.865, de 09 de junho de 2021.

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA por Conveniência da Administração, no Hospital Municipal São José, a partir de
06 de junho de 2021, com base no artigo 10, inciso III, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Suellen Salomão Gaspar, matrícula 97.222, do cargo de Enfermeiro.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459009 e o
código CRC 79A77FEE.

DECRETO Nº 42.866, de 09 de junho de 2021.
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Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de junho de 2021:

 

Ueliton Silva Ribeiro, matrícula 51.008, do cargo de Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Língua Portuguesa, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459030 e o
código CRC 42D9B542.

DECRETO Nº 42.867, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,
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EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de junho de 2021:

 

Tamires Einhardt Hanemann, matrícula 51.258, do cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459108 e o
código CRC 8748E223.

DECRETO Nº 42.868, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 01 de junho de 2021:

 

Marinês Reitz do Nascimento, matrícula 53.220, do cargo de Professor 1-5 Ensino
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Marinês Reitz do Nascimento, matrícula 53.220, do cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459142 e o
código CRC 3BAF67D7.

DECRETO Nº 42.869, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria da Saúde, a partir de 01 de junho de 2021:

 

Maraísa Frota Cantalice, matrícula 53.749, do cargo de Médico da Estratégia de Saúde da
Família, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito
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Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459234 e o
código CRC C7870A30.

DECRETO Nº 42.870, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 02 de junho de 2021:

 

Cléri Luciane de Freitas matrícula, 53.675, do cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459263 e o
código CRC 9DF52F85.

DECRETO Nº 42.871, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 05 de junho de 2021:

 

Juliana Reis Gonzaga, matrícula 53.604, do cargo de Professor Educação Infantil, com base
no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459356 e o
código CRC 9411873D.

DECRETO Nº 42.872, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 04 de junho de 2021:

 

Carmem Henrique Vilk, matrícula  53.238, do cargo de Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459695 e o
código CRC D0FE174D.

DECRETO Nº 42.873, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria da Saúde, a partir de 03 de junho de 2021:

 

Yara Isis Deise Barros Sasso, matrícula 51.287, do cargo de Médico da Estratégia de Saúde
da Família, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459811 e o
código CRC 915D99B6.
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DECRETO Nº 42.874, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria da Saúde, a partir de 02 de junho de 2021:

 

Mariana Alves Aguiar, matrícula 52.082, do cargo de Médico da Estratégia de Saúde da
Família, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459827 e o
código CRC B0D4A782.

DECRETO Nº 42.875, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
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O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria da Saúde, a partir de 02 de junho de 2021:

 

Daison Nelson Ferreira Dias, matrícula 53.432, do cargo de Médico Plantonista Clínica
Médica, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459854 e o
código CRC 9DF8B44C.

DECRETO Nº 42.876, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 02 de junho de 2021:
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Ana Luíza Wenk dos Santos, matrícula 50.996, do cargo de Auxiliar de Educador, com base
no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459871 e o
código CRC 4B14C665.

DECRETO Nº 42.877, de 09 de junho de 2021.

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA por Conveniência da Administração, no Hospital Municipal São José, a partir de
06 de junho de 2021, com base no artigo 10, inciso III, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Suellen Salomão Gaspar, matrícula 98.899, do cargo de Enfermeiro.

 

Adriano Bornschein Silva
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Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459896 e o
código CRC 564ADB6A.

DECRETO Nº 42.878, de 09 de junho de 2021.

 

Promove Exoneração.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007.

 

EXONERA por término do prazo contratual, no Hospital Municipal São José, a partir de 03 de
junho de 2021, com base no artigo 10, inciso I, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Marcelo Rassweiler Hardt, matrícula 93.411, do cargo de Médico Plantonista Ortopedista.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459913 e o
código CRC 7AA8CE04.

DECRETO Nº 42.879, de 09 de junho de 2021.

 

Promove Exoneração.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007.

 

EXONERA por término do prazo contratual, no Hospital Municipal São José, a partir de 12 de
junho de 2021, com base no artigo 10, inciso I, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Ana Carenina Gheller Schaidhauer, matrícula 93.488, do cargo de Médico Plantonista Clínica
Médica.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459932 e o
código CRC 75955BB1.

DECRETO Nº 42.880, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de junho de 2021:

 

Edmilson Roberto da Silva, matrícula 51.728,  do cargo de Professor Educação Infantil e
Ensino Fundamental Educação Física, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459946 e o
código CRC 3A72350C.

DECRETO Nº 42.881, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido,  na Secretaria da Saúde, a partir de 08 de junho de 2021:

 

Marcus Vinicius Polonio, matrícula 52.179, do cargo de Médico Plantonista Clínica Médica,
com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459971 e o
código CRC 77E10F07.
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DECRETO Nº 42.882, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido,  na Secretaria da Saúde, a partir de 08 de junho de 2021:

 

Suzielle Menezes Flores, matrícula 51.397, do cargo de Médico Psiquiatra, com base no
artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459984 e o
código CRC 361AEA10.

DECRETO Nº 42.883, de 09 de junho de 2021.

Promove admissão.

 
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei
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Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, no Hospital Municipal São
José, a partir de 14 de junho de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Pamela Felippi Coelho, matrícula  99.213, para o cargo de Enfermeiro.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460001 e o
código CRC C9F7AE26.

DECRETO Nº 42.884, de 09 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Katia Regina Araujo Luiz, matrícula 54.048, para o cargo de Professor Educação Infantil.
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Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460036 e o
código CRC CFE27D0A.

DECRETO Nº 42.885, de 09 de junho de 2021.

Promove admissão.

 
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com a Lei

Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:
 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, no Hospital Municipal São
José, a partir de 14 de junho de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Guilherme Maidana Zanardo, matrícula 99.214, para o cargo de Enfermeiro.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460107 e o
código CRC 98698134.

DECRETO Nº 42.886, de 09 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 10 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Taise Lipinski Kuapis, matrícula 54.050, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460285 e o
código CRC 692E6EFF.

DECRETO Nº 42.887, de 09 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 10 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Mayandra Santos de Souza Siqueira, matrícula 54.051, para o cargo de Professor Educação
Infantil.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460327 e o
código CRC A48BDEF1.

DECRETO Nº 42.888, de 09 de junho de 2021.
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Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Patrícia Aparecida Dias, matrícula 54.052, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460349 e o
código CRC 6A3B25A2.

DECRETO Nº 42.889, de 09 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
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partir de 14 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Adriana Pereira Prado, matrícula 54.053, para o cargo de Professor Educação Infantil .

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460363 e o
código CRC 62B77CB4.

DECRETO Nº 42.891, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de junho de 2021:

 

Leticia do Vale Amancio, matrícula 51.601, do cargo de Auxiliar de Educador, com base no
artigo 10, inciso II, da citada Lei.
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Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460461 e o
código CRC 3C93E9F9.

DECRETO Nº 42.892, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 09 de junho de 2021:

 

Mayara Marcela Nagel, matrícula 51.689, do cargo de Auxiliar de Educador, com base no
artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460486 e o
código CRC D24C3213.

DECRETO Nº 42.893, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 07 de junho de 2021:

 

Elaine Santos Guimaraes, matrícula 51.767, do cargo de Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Língua Portuguesa, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460507 e o
código CRC 0F1D5B9F.

DECRETO Nº 42.894, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 09 de junho 2021:

 

Danubia Cipriano, matrícula 51.834, do cargo de Professor Educação Infantil, com base no
artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460529 e o
código CRC 2346D65E.

DECRETO Nº 42.895, de 09 de junho de 2021.

 

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA a pedido, na Secretaria de Educação, a partir de 08 de junho de 2021:

 

Tamires Maria Rodrigues, matrícula 51.449, do cargo de Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Geografia, com base no artigo 10, inciso II, da citada Lei.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460558 e o
código CRC BA8A86B2.
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DECRETO Nº 42.896, de 09 de junho de 2021.

Promove exoneração.
 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007,

 

 

EXONERA por Conveniência da Administração, na Secretaria da Saúde, a partir de 27 de
junho de 2021, com base no artigo 10, inciso III, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Afonso Augusto Braga de Souza Brito, matrícula 52.251, do cargo de Médico Plantonista
Clínica Médica.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460587 e o
código CRC F0C07506.

DECRETO Nº 42.897, de 09 de junho de 2021.

 

Promove Exoneração.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
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conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007.

 

EXONERA por término do prazo contratual, na Secretaria de Educação, a partir de 09 de junho
de 2021, com base no artigo 10, inciso I, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Camila Fronza, matrícula 50.830, do cargo de Professor Educação Infantil.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460600 e o
código CRC 557FBF8E.

DECRETO Nº 42.898, de 09 de junho de 2021.

 

Promove Exoneração.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em
conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007.

 

EXONERA por término do prazo contratual, na Secretaria de Educação, a partir de 04 de junho
de 2021, com base no artigo 10, inciso I, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):
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Kariny Brey, matrícula 50.761, do cargo de Professor Educação Infantil.

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460621 e o
código CRC 9DD28947.

DECRETO Nº 42.850, de 08 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 10 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Larissa Dal-Cortivo Kuhnen, matrícula 54.049, para o cargo de Professor Educação Infantil.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich
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Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447223 e o
código CRC A7930792.

DECRETO Nº 42.851, de 08 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 16 de junho de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Claudia Eduarda da Silva Fernandes, matrícula 54.041, para o cargo de Professor 1-5 Ensino
Fundamental Séries Iniciais.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447256 e o
código CRC AB920D6F.

DECRETO Nº 42.852, de 08 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 09 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Sonia Santos da Silva, matrícula 54.045, para o cargo de Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447274 e o
código CRC 29F2D256.
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DECRETO Nº 42.853, de 08 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Gestão de
Pessoas, a partir de 24 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Marcelo Castro Gonçalves Silva, matrícula 54.046, para o cargo de Médico Medicina do
Trabalho.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447285 e o
código CRC E14D1F1C.

DECRETO Nº 42.854, de 08 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
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atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 09 de junho de 2021, com base nos incisos II e III, do artigo 2º da lei citada:

 

Tamires Maria Rodrigues, matrícula 54.044, para o cargo de Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental Geografia.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447303 e o
código CRC 9592476B.

DECRETO Nº 42.855, de 08 de junho de 2021.

                                                   
Promove admissão.
 

                               O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas
atribuições, e em conformidade com a Lei Complementar nº 230, de 10 de abril de 2007:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 21 de dezembro de 2021, na Secretaria de Educação, a
partir de 10 de junho de 2021, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

Renata de Jesus Iassiunik, matrícula 54.047, para o cargo de Professor Educação Infantil.
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Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 09/06/2021, às 18:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447316 e o
código CRC 75171057.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

Portaria nº 124/2021

 

Designa coordenação interina para o Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar

 

A Secretária de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE:

 

Art. 1° - Designar, interinamente, a servidora SIMONE WONSPEHER, matrícula n° 28.940, na
Função Gratificada de 60%,  para o cargo de Coordenadora do Serviço de Acolhimento
Institucional e Familiar, durante o período de férias da servidora Mirele Aparecida Muniz Pereira,
matrícula n° 47911, Coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar, a partir do
dia 31 de maio de 2021 até 27 de junho de 2021.

 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

 Secretária de Assistência Social

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ramos da Cruz
Cardozo, Secretário (a), em 02/06/2021, às 16:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9403692 e o
código CRC C66A76D0.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UCG

Portaria nº 147/2021 SEINFRA/GAB
 
O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,
 
Resolve,

 

Art. 1º - Substituir membros para compor a Comissão de Fiscalização do Termo
de Contrato 322/2017 da empresa MX TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA., cujo
objeto refere-se à contratação de caminhão basculante com motorista e fornecimento de combustível,
com capacidade de 10 m3, com diferencial duplo para transporte de diversos materiais para atender a
Unidade de Drenagem (UD) para os diversos serviços no Município de Joinville, na forma e
condições estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº 136/2017, conforme segue:

 

Fiscais

Regís Antônio Konzen Heitling - Matrícula nº 49.072 - Fiscal de campo;
Ronei Marcelo Welter - Matrícula nº 50.386 - Fiscal de campo;
Cristina Soares - Matrícula nº 44330 - Fiscal administrativo;

Suplentes

Paulo Roberto Rodrigues - Matrícula nº 29280.
Cassiano Garcia da Silva - Matrícula nº 14392.

 
Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:
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Fiscal
Alexandre Eleutério - matrícula nº 42663.
 
Suplentes
Márcia Pacheco Reinert - matrícula nº 24869.
Simone Fernandes Dias Bernardes - matrícula nº 27972.
 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fica
revogada a Portaria nº 135/2019 SEINFRA/GAB, publicada em 16/05/2019 no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville nº 1185.

  
Jorge Luiz Correia de Sá

Secretário

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 08/06/2021, às 14:55, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9439132 e o
código CRC 5A5C2854.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.NGP

Portaria 58/2021

 

 

A Secretária de Agricultura e Meio Ambiente,  Schirlene Chegatti no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº
266, de 05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR

 

os servidores  Lizandra Almeida Witt, matrícula 46458 e Michel José dos Santos, matrícula
38484, indicados pelos servidores da área;

 

e os servidores Daniel Rovani, matrícula 46617, e Milene Karin Stahl, matrícula 38532,
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e os servidores Daniel Rovani, matrícula 46617, e Milene Karin Stahl, matrícula 38532,
indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

para composição de comissão para realização avaliação de desempenho no estágio
probatório do servidor Israel Mendes Lemos, matrícula 49862.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Schirlene Chegatti,
Secretário (a), em 08/06/2021, às 17:40, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9388509 e o
código CRC F8E52D81.

PORTARIA SEI - PGM.GAB/PGM.NAD

PORTARIA Nº 007/2021/PGM

 

Dispõe sobre a autorização para condução de
veículo oficial da Procuradoria-Geral do Município

 

A Procuradora-Geral do Município, Christiane Schramm Guisso, no uso de suas
atribuições, considerando a configuração de situação de excepcional interesse público e com
fundamento no parágrafo único do art. 5º c/c o art. 12, do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de
agosto de 2009,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Revogar a portaria nº 006/2021/PGM.
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Christiane Schramm Guisso

Procuradora-Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por Christiane Schramm Guisso,
Procurador (a) Geral, em 08/06/2021, às 19:13, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9438392 e o
código CRC 51CD8AC5.

PORTARIA SEI - SECULT.GAB/SECULT.UCP/SECULT.UCP.ASDC

PORTARIA nº 141/2021

 

O Secretário de Cultura e Turismo, no exercício de
suas atribuições, em atendimento a Lei nº 5.372/2005
que institui o Sistema Municipal de Desenvolvimento
pela Cultura – SIMDEC,
 

Resolve:

 

Art. 1º Em atendimento ao art. 10 do Decreto nº 28.670/2017 e ao art. 57 do Decreto nº
30.176/2017, designa membros para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos
projetos aprovados no Fundo Municipal de Incentivo à Cultura - FMIC que se destina ao
financiamento direto de projetos culturais, na forma de auxílio, apresentados por pessoas físicas,
jurídicas de direito público ou privado sem fins lucrativos e de utilidade pública municipal :

I - Cassio Fernando Correia, como Presidente da Comissão;

II - Fabiane de Espíndola Furtado, como membro da Comissão para análise das
prestações de contas;

III - Bruna Aparecida Zimmermann - como membro da Comissão;

IV - Priscila Cordeiro de Souza - como membro da Comissão;

 

Art. 2º Em atendimento ao art. 10 do Decreto nº 28.670/2017 e ao art. 57 do Decreto nº
30.176/2017, designa membros para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos
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projetos aprovados no Mecenato Municipal de Incentivo à Cultura - MMIC que se destina ao
financiamento de projetos culturais apresentados, na forma de auxílio, por pessoas físicas ou
jurídicas de direito público e privado, por meio de captação de recursos e renúncia fiscal, autorizada
junto aos contribuintes do ISSQN e do IPTU.

I - Cassio Fernando Correia, como Presidente da Comissão;

II - Fabiane de Espíndola Furtado, como membro da Comissão para análise das
prestações de contas;

III - Fabiana Senna de Souza Ferreira - como membro da Comissão;

IV - Monica Soraia Thomassen Eyng - como membro da Comissão.

 

 

Art. 3º A Comissão de Monitoramento e Avaliação é órgão colegiado destinado a monitorar e
avaliar as parcerias celebradas por meio de Termo de Compromisso Cultural entre esta Secretaria,
pessoas físicas e
Organizações da Sociedade Civil, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS) e
Organizações Sociais (OS), selecionadas através de Edital.

 

 

Art. 4º Revoga a Portaria SEI nº 5486867 publicada em 05/02/2020, que nomeia a Comissão de
Monitoramento e Avaliação destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas por meio de
Termo de Compromisso Cultural entre esta Secretaria, pessoas físicas e
Organizações da Sociedade Civil, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS) e
Organizações Sociais (OS), selecionadas através de Edital.

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville.

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 08/06/2021, às 19:28,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9426927 e o
código CRC E8CF5ED9.

PORTARIA SEI - SPO.GAB/SPO.NAD
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PORTARIA Nº 15/2021

 

O Secretário da Subprefeitura da Região Oeste, no exercício de suas
atribuições,

 

Resolve;

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
219/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville- Subprefeitura Região Oeste e
Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Eireli, inscrita no CNPJ 11.371.179/0001-00,
cujo objeto do contrato é aquisição de óleo lubrificante, para atender as necessidades das
Subprefeituras e a Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, ficando assim constituída:

 

Fiscais Titulares

Juliano Batista Branco - Matrícula nº 52990;

Aristides Ferretti - Matrícula nº 6051 ;

Vilson Nerci Fetsch – Matrícula nº 24412.

 

Fiscais Suplentes

Marilene Dumke - Matrícula 21.435;

Eliane de Souza Santos - Matrícula nº 31049;

Gilson de Souza Batista - Matrícula nº 35664.

 

Responsável pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e trâmites
administrativos relacionados ao contrato.

Fiscal

 Marilene Dumke - Matrícula nº 21435.

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades e as especificações;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
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período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das
notas fiscais recebidas e pagas;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei; 

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 07/06/2021, às 13:19, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9426933 e o
código CRC DC676FBB.

PORTARIA SEI - SGP.GAB/SGP.NAT

PORTARIA N. 184120/2021

 

A Secretária de Gestão de Pessoas, no uso das suas atribuições legais,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar como responsáveis técnicos na Secretaria de Gestão de Pessoas
na Unidade de Saúde do Servidor, no âmbito do Município de Joinville:

 

Marcelo Castro Gonçalves Silva

Médico - Matrícula 45.580 Área da Perícia Médica
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Ana Paula Ferreira Ribeiro de Lima

Médica - Matrícula 35.569 Coordenação do PCMSO (Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional)

 

Adriana Benvenutti Rodrigues

Engenheira de Segurança do Trabalho - Matrícula 44.061 Área da Segurança do
Trabalho

 

Art. 2º Os servidores designados por esta Portaria não receberão qualquer
gratificação ou remuneração adicional pelos serviços prestados.

 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

 

CÍNTHIA FRIEDRICH
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9448581 e o
código CRC 8F83F6B2.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE

Portaria 228/2021

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:

 

Art. 1º - NOMEAR para a composição da comissão de realização da terceira e
última avaliação de desempenho no estágio probatório da servidora Manuela Borges
Machado, matrícula 91.433, os servidores:
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Arnaldo Boege Junior, matrícula 70.211, indicada pelos servidores da área;

Marianne Ravache, matrícula 49.873, indicada pelos servidores da área;

Lila Esh Shami, matrícula 32.050, indicada pelo dirigente máximo do órgão;

Caroline Miguel, matrícula 68.255, indicada pelo dirigente máximo do órgão.

 

Art. 2 - Fica revogada a Portaria 134/2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 09:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9446204 e o
código CRC 482585CE.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE

Portaria 230/2021

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da Terceira
avaliação de desempenho no estágio probatório da servidora Eliene Novais dos
Santos, matrícula 92.988, os servidores:

 

Michelle Djaniffer Sampaio Fries, matrícula 84.555, indicada pelos servidores
da área;

Enilde Sprung, matrícula 61.922, indicada pelos servidores da área;

Ana Carla da Silva Afonso, matrícula 82.355, indicada pelo dirigente máximo
do órgão;

Jucilene de Oliveira Pereira da Costa, matrícula 79.188, indicada pelo dirigente
máximo do órgão.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 09:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9451138 e o
código CRC A225E9B5.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE

Portaria 229/2021

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da última avaliação de
desempenho no estágio probatório da servidora Vera Cristina Silveira da Cruz, matrícula 89.877,
os servidores:

 

Giulliano Silva Reis, matrícula 84.788, indicação dos servidores da área;

Arnoldo Borge Junior, matrícula 70.211, indicação dos servidores da área;

Luis Carlos Rincawetscki, matrícula 84.333, indicação dos dirigente máximo do
órgão;

Geraldo Bednarczuk, matrícula 68.066, indicação dos dirigente máximo do
órgão.

 

Fica revogada a Portaria 424/2020/NGP-GAB.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 09:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9373706 e o
código CRC 24E86940.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE

Portaria 231/2021

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da segunda
avaliação de desempenho no estágio probatório da servidora Eliene Novais dos
Santos, matrícula 92.988, os servidores:

 

Michelle Djaniffer Sampaio Fries, matrícula 84.555, indicada pelos servidores
da área;

Enilde Sprung, matrícula 61.922, indicada pelos servidores da área;

Ana Carla da Silva Afonso, matrícula 82.355, indicada pelo dirigente máximo
do órgão;

Jucilene de Oliveira Pereira da Costa, matrícula 79.188, indicada pelo dirigente
máximo do órgão.

 

Fica revogada a Portaria 428/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 09:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9373781 e o
código CRC 7DDC3B3C.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE
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Portaria 232/2021

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR para a composição da comissão de realização da terceira
avaliação de desempenho no estágio probatório da servidora Adriane
Klempows, matrícula 91.999, os servidores:

 

Juliana Nascimento Tavares, matrícula 82.199, indicação dos servidores da
área;

Enilde Sprung, matrícula 61.922, indicação dos servidores da área;

Maikon Maximo Schroeder, matrícula 40.396, indicação dos dirigente máximo
do órgão;

Elenir Regina Giesau, matrícula 71.511, indicação dos dirigente máximo do
órgão.

 

Revoga-se a Portaria 511/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 09:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9373901 e o
código CRC 894342A9.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE

Portaria 233/2021

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:
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NOMEAR para a composição da comissão de realização da última avaliação de
desempenho no estágio probatório da servidora Adriane Klempows, matrícula 91.999, os
servidores:

 

Juliana Nascimento Tavares, matrícula 82.199, indicação dos servidores da
área;

Enilde Sprung, matrícula 61.922, indicação dos servidores da área;

Maikon Maximo Schroeder, matrícula 40.396, indicação dos dirigente máximo
do órgão;

Elenir Regina Giesau, matrícula 71.511, indicação dos dirigente máximo do
órgão.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 09:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9373950 e o
código CRC 95D6C719.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NGP/HMSJ.NGP.ARE

Portaria 234/2021

 

O Diretor Presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições e em conformidade com o art. 19, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de
05 de abril de 2008, resolve:

 

Art. 1º - NOMEAR para a composição da comissão de realização da
TERCEIRA AVALIAÇÃO E ÚLTIMA AVALIAÇÃO de desempenho no estágio probatório
do servidor CRISTINA DOS REIS MACEDO, matrícula 92.155, os servidores:

 

JULIANA NASCIMENTO TAVARES, matrícula 92.155, indicação dos
servidores da área;

OLINDA DALCIN, matrícula 87.277, indicação dos servidores da área;

MARILDA NASCIMENTO, matrícula 68.488, indicação dos dirigente máximo
do órgão;
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FLAVIA WEBER, matrícula 80.588, indicação dos dirigente máximo do órgão;

 

Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 2005/2021 de 25 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 09:51, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9382370 e o
código CRC AC6A32EA.

PORTARIA SEI - SPO.GAB/SPO.NAD

 

PORTARIA Nº 16/2021
 

O Secretário da Subprefeitura da Região Oeste, no exercício de suas
atribuições,

 

Resolve;

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
248/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville- Subprefeitura Região Oeste e Inex
Serviços Eireli, inscrita no CNPJ 29.852.364/0001-81, cujo objeto do contrato é contratação de
empresa para prestação de serviços de roçada manual e mecanizada para atender as
necessidades das Subprefeituras Regionais do município de Joinville, ficando assim constituída:

 

Fiscais Titulares

Juliano Batista Branco - Matrícula nº 52990;

Aristides Ferretti - Matrícula nº 6051 ;

Vilson Nerci Fetsch – Matrícula nº 24412.

 

Fiscais Suplentes

Marilene Dumke - Matrícula 21.435;

Eliane de Souza Santos - Matrícula nº 31049;

Gilson de Souza Batista - Matrícula nº 35664.
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Responsável pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e trâmites
administrativos relacionados ao contrato.

Fiscal

 Marilene Dumke - Matrícula nº 21435.

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades e as especificações;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das
notas fiscais recebidas e pagas;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei; 

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 09/06/2021, às 11:02, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9453336 e o
código CRC 3C43B5C5.
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PORTARIA SEI - SPSE.GAB/SPSE.NAD

                                                                                                                                            PORTARIA
N 16/2021

 

O Secretário da Subprefeitura da Região  Sudeste, no exercício de suas atribuições, nos
termos do DECRETO Nº 41.480, de 15 de março de 2021 e em conformidade com a Lei
Municipal nº 7.393, de 24 de janeiro de 2013 Resolve;

 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do TERMO DE CONTRATO Nº 249/2021,
firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Inex Serviços Eireli, cujo
objeto é   contratação de empresa para prestação de serviços de roçada manual e
mecanizada para atender as necessidades das Subprefeituras Regionais do
município de Joinville.

 

Fiscais titulares

Marcelo Soares dos Santos - matrícula 52988;

Mário Sérgio de Oliveira - matrícula 32378;

Edson Roberto Holler - matrícula 49104.

 

Fiscal Suplente

Elienai Nunc Nfoonro - matrícula 13729;

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

 

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de contratação
conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal
apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente
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prestado no período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – ter conhecimento do conteúdo dos termos do contrato e manter controle das notas
fiscais recebidas e pagas.

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão
do contrato.

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Soares dos Santos,
Gerente, em 09/06/2021, às 10:02, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Secretário (a) da Subprefeitura, em 09/06/2021, às 10:46, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9452190 e o
código CRC 6FEAD380.

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº 183/2021/SMS

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Fiscalização, Recebimento e Certificação de
Documento Fiscal referente a Órteses, Próteses
Ortopédicas e Meios Auxiliares de Locomoção Não
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Relacionados ao Ato Cirúrgico fornecido ao
Programa de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares
de Locomoção (POP) da Secretaria Municipal de
Saúde.

 

O Secretário de Saúde, Jean Rodrigues da Silva, no exercício de suas
atribuições, em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos
do Decreto n.º 28.094 de 02 de janeiro de 2017 e em conformidade com a Lei Municipal n.º 7.393,
de 24 de janeiro de 2013.

 

 Resolve:

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de
Recebimento e Certificação de Documento Fiscal referente a Órteses, Próteses Ortopédicas e Meios
Auxiliares de Locomoção Não Relacionados ao Ato Cirúrgico fornecido ao Programa de Órteses,
Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (POP) da Secretaria Municipal de Saúde:

a) Dayana Bortolotti, matrícula 52983 - Titular;

b) Tamara Rodrigues Pato, matrícula 48118 - Suplente; e

c) Gislaine Batista de Souza, matrícula 52724 - Suplente.

 

Art. 2º São atribuições dos fiscais:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto nos Termos de Contratos, Atas
de Registro de Preço, bem como, no Edital de Licitação e no Termo de Referência que lhe deram
origem.

II - Proceder com todos os trâmites para realização das atividades relacionadas à
fiscalização, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao cumprimento do
contrato;

III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando prazo para a sua correção,
por irregularidades encontradas em desconformidade com o Termo de Contrato e legislação
aplicável, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

IV - Fornecer por escrito a CONTRATADA as informações necessárias para o
desenvolvimento dos serviços objeto da presente contratação;

V - Rejeitar materiais/serviços que estejam em desacordo com as especificações
do objeto contratado, em observância ao Contrato, Termo de Referência e ao Instrumento
Convocatório;

VI - Realizar o recebimento definitivo e dar os devidos
encaminhamentos do documento fiscal;

VII - Atestar os documentos fiscais em documento próprio fazendo a relação
através de link específico para o documento a ser atestado previamente ao encaminhamento para
pagamento, contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou
serviço. 
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VII - Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas,
observando se a nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao objeto contratado e/ou ao
serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;

IX - Propor instauração de processo para apuração de responsabilidades, em
virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas editalícias e contratuais;

X – Manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar formalmente à Unidade de Suprimentos da Secretaria de
Administração e Planejamento, via SEI, a solicitação de prorrogação com antecedência mínima de
90 (noventa) dias do encerramento do prazo de execução do contrato.

XII - Manter cópia do termos do contrato, termo de referência, relação das notas
fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir dúvidas originárias do
cumprimento das obrigações assumidas pela parte contratada;

 

Art. 3º Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que
se referem o Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Recebimento composta pelos
seguintes membros, sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

a) Camila Tavares Nilsen, matrícula 42904 (Titular);

b) Deborah Andrea Caous, matrícula 48973 (Titular);

c) Maria Rozane dos Passos, matrícula 48928 (Titular);

d) Cleonice Rech Tscha, matrícula 39825 (Suplente);

e) Gilmara Moreira da Costa, matrícula  21422 (Suplente);

f) Laura Della Rosa Pereira, matrícula 40554 (Suplente); e

g) Vanderli de Oliveira, matrícula 38291 (Suplente).

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville,  revogando-se expressamente a Portaria nº 46/2018/SMS
(1592407).

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9420293 e o
código CRC 9467B86C.
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PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº 182/2021/SMS

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização dos contratos de
anatomia patológica e citopatologia das Unidades
de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de
Joinville
 

O Secretário Municipal da Saúde, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições, em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Instrução
Normativa nº 02/2019, aprovada pelo Decreto nº 35.981/2019, à Instrução Normativa nº 18/2017,
aprovada pelo Decreto nº 29.994/2017, e legislação correlata,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização dos contratos de anatomia patológica e cito patologia das
Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Joinville:

 

I –  Titulares:

a) Joelma de Oliveira, matrícula 33.890

b) Heloisa Hoffmann, matrícula 52.556.

c) Luiza Helena Cardoso dos Santos, matrícula 83.600

d) Jaqueline Fornari, matrícula 48.507

e) Gislene Cristina Mantovani de Araujo Gil, matrícula 53.002

f) Vanessa Fernandes Vieira, Matrícula: 46.956.

g) Aline Michels May do Rosário, Matrícula: 42.208; e

h) Jocelita Cardozo Colagrande, Matrícula 17.630;

 

II - Suplentes:

a) Patrícia Coppi Bento, matrícula 22.672

b) Fernando Izidoro, matrícula 49.604. 

c) Aline Maria Gonçalves Pereira Peggau , matrícula 27.284

d) Gabriela Neves Buch, matrícula 47.161

e) Sadani Regina Laufer Fernandes, matricula 48.926
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f)  Franciane Vieira de Melo, Matrícula: 49.025;

g) Allan Abuabara, Matrícula: 31.689;

h) Akadenilques de Oliveira Martins Souza Kudla, matrícula 47.424

 

Parágrafo único.  Em caso de impedimentos e/ou ausências, os suplentes poderão
substituir quaisquer dos fiscais titulares, atendendo às responsabilidades que lhes forem atribuídas.

 

Art. 2º À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização compete conhecer e
observar o disposto no termo de contrato ou credenciamento firmado entre as partes, bem como o
disposto no ato convocatório e no termo de referência que lhe deram origem.

 

Art. 3º Os servidores designados nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" do artigo 1º,
inciso I, serão responsáveis pelas seguintes atribuições:

I - Esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II - Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III - Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

IV - Manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela parte contratada;

V  - Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

VI - Propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas editalícias e contratuais;

X - Manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do Contrato;

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar formalmente à Área de Gestão de Contratos, via SEI, a solicitação de
prorrogação com antecedência mínima estipulada em ato normativo vigente;

 

Art. 4º Os servidores designados nas alíneas "f", "g" e "h"  do artigo 1º, inciso I,
serão responsáveis pelas seguintes atribuições:

I - Atestar o recebimento e/ou a prestação do serviço, em conformidade com as
especificações do processo de contratação, conferindo os preços, as quantidades, as especificações
técnicas e a qualidade;

II - Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas,
observando se a nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao objeto contratado e/ou ao
serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;

III - Rejeitar materiais/produtos/serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado, em observância ao contrato e ao instrumento convocatório;
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IV - Atestar os documentos fiscais em documento próprio fazendo a relação
através de link específico para o documento a ser atestado previamente ao encaminhamento para
pagamento, contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou
serviço. 

 

Art. 5º Para a correta execução das atividades de fiscalização, deverão ser
observadas as condições dispostas na Instrução Normativa nº 02/2019, da Secretaria de
Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto nº 35.981/2019, e/ou outra norma que
eventualmente a substituir ou complementar, bem como os demais atos normativos e dispositivos
legais vigentes e aplicáveis à matéria.

 

Art. 6º Para correta execução das atividades de certificação/conferência dos
documentos fiscais, por fiscal do contrato ou por membro da comissão de recebimento, deverão ser
observadas as  condições dispostas na Instrução Normativa nº 18/2017, da Secretaria de
Administração e Planejamento e da Secretaria da Fazenda, aprovada pelo Decreto nº 29.994/2017,
e/ou outra norma que eventualmente a substituir ou complementar, bem como os demais atos
normativos e dispositivos legais vigentes e aplicáveis à matéria.

 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
expressamente a Portaria n.º  165/2020/SMS.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9391056 e o
código CRC 5DA6AE82.

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº 186/2021/SMS

 

Dispõe sobre a autorização para condução de
veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde

 

O Secretário Municipal da Saúde, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições, considerando a configuração de situação de excepcional interesse público e com
fundamento no parágrafo único do art. 5º c/c o art. 12, do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de
agosto de 2009,
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RESOLVE:

 

Art. 1º Autorizar os seguintes servidores a conduzir os veículos oficiais da
Secretaria Municipal de Saúde:

I- Adna Krisla Macario Correia, Matrícula 52.638, CNH 05009012925; e

II- Leila Regina Pereira, Matrícula 44.329, CNH 01609880741.

 

Art. 2º Para a condução do veículo oficial acima indicado, o condutor autorizado
deverá observar as determinações do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de agosto de 2009, que
dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública direta, autárquica e
fundacional do Município de Joinville.

 

Art. 3º Na ocorrência de transferência do servidor da Secretaria Municipal de
Saúde a outro órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional do
Município de Joinville, bem como de sua exoneração, demissão ou aposentadoria, ou qualquer outra
situação que importe na sua desvinculação do serviço público prestado no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde, os efeitos desta portaria serão automaticamente revogados.

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições contrárias.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9437485 e o
código CRC 83D01FD4.

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA CONJUNTA Nº 17/2021/SMS/HMSJ

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do contrato n.º
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019/2021 firmado entre o Fundo Municipal de
Saúde de Joinville e a empresa Clinilaves
Lavanderia Industrial Ltda., bem como para
compor a Comissão de Recebimento para
certificação e conferência dos respectivos
documentos fiscais.

 

O Secretário Municipal da Saúde, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições, em atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Instrução
Normativa nº 02/2019, aprovada pelo Decreto nº 35.981/2019, à Instrução Normativa nº 18/2017,
aprovada pelo Decreto nº 29.994/2017, e legislação correlata,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do contrato n.º 019/2021 do Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar serviços de lavanderia com comodato
de enxoval hospitalar e montagem de lap's cirúrgicos:

I - Titular:

a) Dienefe do Nascimento Laurindo, matrícula nº 53.583.

 

II - Suplentes: 

a) Adilson da Silva, matrícula nº 53.416

b) Fabrício da Rosa, matrícula nº 41.271;

c) Jose Valternei Back Filho, matrícula nº 40.063

 

Art. 2º  À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização compete conhecer e
observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de
licitação e no termo de referência que lhe deram origem.

 

Art. 3º  São atribuições dos fiscais de contrato:

I - Esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;

II - Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III - Atestar o recebimento e/ou a prestação do serviço, em conformidade com as
especificações do processo de contratação, conferindo os preços, as quantidades, as especificações
técnicas e a qualidade;

IV - Receber e encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas,
observando se a nota fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao objeto contratado e/ou ao
serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;
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V - Rejeitar materiais/produtos/serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado, em observância ao contrato e ao instrumento convocatório;

VI - Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VII - Manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela parte contratada;

VIII - Comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

IX - Propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas editalícias e contratuais;

X - Manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do Contrato;

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar formalmente à Área de Gestão de Contratos, via SEI, a solicitação de
prorrogação com antecedência mínima de 03 meses do vencimento;

XII - Atestar os documentos fiscais em documento próprio fazendo a relação
através de link específico para o documento a ser atestado previamente ao encaminhamento para
pagamento, contendo pelo menos 03 (três) assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do bem ou
serviço. 

 

Art. 4º  Para a certificação/conferência dos documentos fiscais dos contratos a que
se referem o Art. 1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Recebimento composta pelos
seguintes membros, sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato:

I - Adilson da Silva, matrícula nº 53.416;

II-  Dienefe do Nascimento Laurindo, matrícula nº 53.583

III- Fabrício da Rosa, matrícula nº 41.271;

IV-  Jane Batista Martins Farias, matrícula nº 41.625; 

V- Jose Valternei Back Filho, matrícula nº 40.063;

 

Art. 5º  Para a correta execução das atividades de fiscalização, deverão ser
observadas as condições dispostas na Instrução Normativa nº 02/2019, da Secretaria de
Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto nº 35.981/2019, e/ou outra norma que
eventualmente a substituir ou complementar, bem como os demais atos normativos e dispositivos
legais vigentes e aplicáveis à matéria.

 

Art. 6º  Para correta execução das atividades de certificação/conferência dos
documentos fiscais, por fiscal do contrato ou por membro da comissão de recebimento, deverão ser
observadas as  condições dispostas na Instrução Normativa nº 18/2017, da Secretaria de
Administração e Planejamento e da Secretaria da Fazenda, aprovada pelo Decreto nº 29.994/2017,
e/ou outra norma que eventualmente a substituir ou complementar, bem como os demais atos
normativos e dispositivos legais vigentes e aplicáveis à matéria.

64 de 178

Nº 1727, quarta-feira, 09 de junho de 2021



 

Art. 7º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
expressamente a Portaria 013/2021/SMS/HMSJ.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9436837 e o
código CRC E89F7797.

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº182/2021/SMS

 

Dispõe sobre a autorização para condução de
veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde

 

O Secretário Municipal da Saúde, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições, considerando a configuração de situação de excepcional interesse público e com
fundamento no parágrafo único do art. 5º c/c o art. 12, do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de
agosto de 2009,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Autorizar os seguintes servidores a conduzir os veículos oficiais da
Secretaria Municipal de Saúde:

I - Bianca Caparroz Cicconi Ramos, CNH ,2166416313, Matrícula 52028;

II - Ana Paula de Sousa, CNH , 2165684768, Matrícula 51216; e

III - Felipe Pohl Santangelo, CNH , 1477654980 Matrícula 52665 ;

IV-  Mauricio Coelho Ferla, CNH, 1919011849 Matrícula 52016;

V-   Clarita Leni de Oliveira Silvino, CNH, 2162926920 Matrícula, 52645; e

VI -  James Mario Baptista, CNH, 1744817883 Matrícula, 52586.

 

Art. 2º Para a condução do veículo oficial acima indicado, o condutor autorizado
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deverá observar as determinações do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de agosto de 2009, que
dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública direta, autárquica e
fundacional do Município de Joinville.

 

Art. 3º Na ocorrência de transferência do servidor da Secretaria Municipal de
Saúde a outro órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional do
Município de Joinville, bem como de sua exoneração, demissão ou aposentadoria, ou qualquer outra
situação que importe na sua desvinculação do serviço público prestado no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde, os efeitos desta portaria serão automaticamente revogados.

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições contrárias.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9390017 e o
código CRC 0B0A57EA.

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº 181/2021/SMS

 

Dispõe sobre a autorização para condução de
veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde

 

O Secretário Municipal da Saúde, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
atribuições, considerando a configuração de situação de excepcional interesse público e com
fundamento no parágrafo único do art. 5º c/c o art. 12, do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de
agosto de 2009,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Autorizar Rafaela Padoin de Jesus, Matrícula 53.353, CNH
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 05484376601, a conduzir os veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.

 

Art. 2º Para a condução do veículo oficial acima indicado, o condutor autorizado
deverá observar as determinações do Decreto Municipal nº 15.899, de 18 de agosto de 2009, que
dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública direta, autárquica e
fundacional do Município de Joinville.

 

Art. 3º Na ocorrência de transferência do servidor da Secretaria Municipal de
Saúde a outro órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional do
Município de Joinville, bem como de sua exoneração, demissão ou aposentadoria, ou qualquer outra
situação que importe na sua desvinculação do serviço público prestado no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde, os efeitos desta portaria serão automaticamente revogados.

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições contrárias.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9389864 e o
código CRC 4E08CA92.

PORTARIA SEI - SES.GAB/SES.UAP/SES.UAP.APA

PORTARIA Nº185/2021/SMS

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Fiscalização do Convênio nº 037/2020/PMJ,
celebrado entre o Município de Joinville, por
intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e o
Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital
Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.

 

O Secretário Municipal da Saúde, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas
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atribuições legais,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Designar servidores para compor a Comissão de Fiscalização do
Convênio nº 037/2020/PMJ, celebrado entre o Município de Joinville, por intermédio do Fundo
Municipal de Saúde, e o Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante
Faria:

I - Área de Controle e Avaliação:

a) Aline Micheks May do Rosário, matrícula 42.208;

b) Jocelita Cardozo Colagrande, matrícula 17.630;

c) Franciane Vieira de Melo, matrícula 49.025;

d) Akadenilques de Oliveira Martins Souza Kudla, matrícula 47.424 (suplente); e

e) Tatiane Pereira, matrícula 46.198 (suplente).

 

II - Área de Regulação:

a) Sara Francine Pabst de Arcega, matrícula 45.577.

 

Art. 2º  Constitui atribuição de todos os membros da Comissão :
I - Esclarecer dúvidas dos conveniados, que estiverem sob a sua alçada;

II - Fiscalizar o cumprimento do objeto deste convênio;

III - Fiscalizar e apurar os valores repassados para a convenente;

IV - Atestar a prestação do serviço, em conformidade com as especificações dos
planos operativos, contendo pelo menos 03 (três) assinaturas;

V - Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do convênio,
informando o Setor de Convênios, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas; e

VI - Rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do
convênio.

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
disposições contrárias.

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:06, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 8842373 e o
código CRC 42D48C11.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NAD

PORTARIA Nº 226/2021/HMSJ

 

Designa os membros que irão compor a Comissão
de Residência Multiprofissional - COREMU do
Hospital Municipal São José.
 
 

O Diretor-presidente do Hospital Municipal São José, no exercício de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei nº 8.363, de 25 de janeiro de 2017, nos termos do Decreto
n° 30.142, de 30 de novembro de 2017; e Resolução nº 2, de 4 de maio de 2010 que dispõe sobre a
organização, o funcionamento e as atribuições da Comissão de Residência Multiprofissional
(COREMU) das instituições que oferecem programas de residência multiprofissional ou em área
profissional da saúde;

 

Designa:

 

Art. 1º - Membros para comporem a Comissão de Residência Multiprofissional -
COREMU do Hospital Municipal São José:

Coordenação:

Sofia Cieslak Zimath

Área de Concentração em Terapia Intensiva:

Fernanda Perito de Aguiar - Matrícula 78199 - Supervisora;

Janaina de Almeira - Matrícula 73722 - Preceptora da Área Profissional da
Saúde em Psicologia;

Maiara Rita Ortz Lemos - Matrícula 84166 - Preceptora da Área
Profissional da Saúde em Enfermagem;

Michelli Marcela Dadam - Matrícula 82911 - Preceptora da Área
Profissional da Saúde em Fisioterapia;

Neiva Inez Medeiros - Matrícula 49012 - Preceptora da Área Profissional
da Saúde em Nutrição.
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Área de Concentração em Neurologia:

Ivonei Bittencourt - Matrícula 78199 - Supervisora;

Ana Paula de Mello - Matrícula 83499 - Preceptora da Área Profissional
da Saúde em Nutrição;

Camilla Ramos da Silva - Matrícula 97100 - Preceptora da Área
Profissional da Saúde em Enfermagem;

Fabiane Maria Klitzke dos Santos - Matrícula 89944 - Preceptora da Área
Profissional da Saúde em Fisioterapia.

Representantes dos Residentes:

Ana Paula Marcelino de Aquino - Titular
Larissa Costa Figueiredo - Suplente.

Representantes do Departamento de Ensino:

Daniela Evangelista Neto - Matrícula 83422.

 

Art. 3º - Revoga-se a Portaria nº 158/2021 de 26 de abril de 2021.

 

Art. 4° - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 
Jean Rodrigues da Silva

Diretor-presidente

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 11:30, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9437036 e o
código CRC 52F1C591.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NAD

PORTARIA 227/2021/HMSJ

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Gestão e Controle de Despesa no âmbito do
Hospital Municipal São José
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O Diretor-presidente, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas atribuições,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar membros para compor a Comissão de Gestão e Controle de
Despesa, cujo objeto refere-se às despesas administrativas no âmbito  do Hospital Municipal São
José, em consonância ao art. 6º das Instruções Normativas n° 30/2018 e 31/2018:

I. Aline Aparecida Vertes de Oliveira - Matrícula nº 92255;

II. Arnoldo Boege Junior - Matrícula nº 70211;

III. Bianca Aparecida Oliveira do Prado Torres Correa - Matrícula nº
90344;

IV. Claudio Alberto Gaspar - Matrícula nº 70599;

V. Daniel Eduardo da Silva Ferreira Negrão - Matrícula nº 90444;

VI. Gustavo Porto de Lira - Matrícula nº 82699;

VII. Karina Brodbeck Werner - Matrícula nº 84377;

VIII. Marcos Germano Richartz - Matrícula n° 57104;

IX. Margarete Kempner - Matrícula nº 87933;

X. Maria Guilhermina Murtinho de Borba - Matrícula nº 29547;

XI. Matheus Alves - Matrícula nº 91322;

XII. Otacílio Dantas da Silva - Matrícula nº 93244;

XIII. Vinicius Barrea - Matrícula nº 84377.

 

Art. 2.º  -  Revoga-se a Portaria 096/2021/HMSJ, de 11 de março de 2021.

 

Art. 3º  -  A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Jean Rodrigues da Silva
Diretor-presidente
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 11:34, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9453765 e o
código CRC 01163F63.

PORTARIA SEI - HMSJ.GAB/HMSJ.NAD

PORTARIA 225/2021/HSJ

 

Designa servidores como Subfiscais do Contrato nº
0 5 1 /2 0 1 9 , firmado entre o Município de
Joinville – Hospital São José e a empresa Selbetti
Gestão de Documentos S.A.

 

O Diretor-presidente, Jean Rodrigues da Silva, no uso de suas atribuições, em
atenção ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Instrução Normativa n.º
02/2019, aprovada pelo Decreto n.º 35.981/2019, à Instrução Normativa nº 18/2017, aprovada pelo
Decreto nº 29.994/2017, e legislação correlata,

 

  RESOLVE;

 

                              Art. 1º - Designar os servidores abaixo como Subfiscais do Contrato nº
051/2019, firmado entre o Município de Joinville – Hospital São José e a empresa Selbetti
Gestão de Documentos S.A, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de locação de impressoras, multifuncionais, sem fornecimento de
papel, conforme Termo de Referência.

Titulares:

I. Alice Regina Strehl Amoros Torres - Matrícula nº 75555;

II. André Paulo Klamt - Matrícula nº 82899;

III. Aline Aparecida Vertes de Oliveira - Matrícula nº 92255;

IV. Barbara do Amaral Pinto - Matrícula nº 73677;
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V. Camila Cristina Debortoli - Matrícula nº 98277;

VI. Carine Schultt - Matrícula nº 84255;

VII. Claudio Alberto Gaspar - Matrícula 70599;

VIII. Daniel Eduardo da Silva Ferreira Negrão - Matrícula nº 90444;

IX. Daniel Felipe Schons Tomasel - Matrícula nº 80877;

X. Daniela Evangelista Neto - Matrícula nº 83422;

XI. Diana Bispo da Silva - Matrícula nº 89166;

XII. Eguinaldo Galvão de Lima - Matrícula nº 79233;

XIII. Evaristo Claudino Ribeiro - Matrícula nº 69288;

XIV. Franciane Moreno - Matrícula nº 98511;

XV. Gabriela Machado Guther - Matrícula nº 83133;

XVI. Greice Flores Torbes Lemke - Matrícula nº 80911;

XVII. Heliana Martinhago - Matrícula nº 39165;

XVIII. José Roberto Dias - Matrícula n° 84400;

XIX. Luciana Altmann Tenório - Matrícula nº 73455;

XX. Maiara Rita Andrade Ortiz de Lemos - Matrícula nº 84166;

XXI. Marcelo Marcílio Machado - Matrícula nº 88500;

XXII. Marcos Germano Richartz - Matrícula nº 57104;

XXIII. Maria Helena de Oliveira - Matrícula nº 76833;

XXIV. Marlos Vanni Borba - Matrícula nº 73844;

XXV. Nadia Gritte - Matrícula nº 90566;

XXVI. Renata da Silva Laurett - Matrícula nº 75511;

XXVII. Susana Aparecida de Araujo Schel - Matrícula nº 98600;

XXVIII. Simone Sabel Zabel - Matrícula nº 70811;

XXIX. Telma Rosane Kreff - Matrícula nº 42034;

XXX. Thays Roberta Tavares - Matrícula nº 89655;

73 de 178

Nº 1727, quarta-feira, 09 de junho de 2021



XXXI. Túlio Eugênio Malburg - Matrícula nº 37405;

XXXII. Vanessa de Souza de Freitas - Matrícula nº 92022;

XXXIII. Vinicius Barrea - Matrícula nº 84377.

Suplentes:

I. Anaceli Brancher - Matrícula nº 85300;

II. Arnoldo Boege Junior - Matrícula nº 70211;

III. Daniele Luise Cunha Dias - Matrícula nº 92177;

IV. Karina Brodbeck Werner - Matrícula nº 86799;

V. Margarete Kempner - Matrícula nº 87933;

VI. Maria Guilhermina Murtinho de Borba - Matrícula nº 29547;

VII. Renato Cava Galvão - Matrícula nº 84977;

VIII. Romaldo Backes - Matrícula nº 52253;

IX. Otacílio Dantas da Silva - Matrícula nº 48503.

 

                            Art. 2º Aos subfiscais do contrato compete:

I. Avaliar a entrega dos equipamentos;

II. Atestar a prestação do serviço conferindo os preços, as quantidades, as
especificações e a qualidade;

III. Comunicar por escrito à Comissão de Fiscais eventuais irregularidades
relacionadas à execução contratual;

IV. Analisar e, encaminhar os relatórios de apuração de custos e;

V.  Realizar outras demandas necessárias à execução contratual.

 

Parágrafo único: As atividades exercidas pelos Subfiscais estarão subordinadas
aos procedimentos estipulados pela Comissão de Fiscais e delimitadas ao controle das
multifuncionais lotadas nas suas respectivas unidades, contribuindo para a gestão e fiscalização do
supracitado contrato, tendo em vista o porte e particularidades do mesmo, o qual exige controle da
Administração Pública para a sua devida execução.

 

Art. 3º Revoga-se a Portaria 109/2021/HSJ, de 22 de março de 2021.
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Art. 4.º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Jean Rodrigues da Silva
Diretor-presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Diretor (a) Presidente, em 09/06/2021, às 11:28, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9453972 e o
código CRC BF2275E5.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UPE/SESPORTE.UPE.AOL

Portaria nº 013/2021

Institui Comissão de Fiscalização

 

O Secretário Municipal de Esportes, no exercício de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Dispensa de
Licitação nº 9288004, Processo SEI nº 21.0.111735-0 firmado entre a Secretaria de
Esportes e VISTORIA VIP LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.635.907/0001-95, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada em realização de vistoria veicular.

 

- José Eduardo Ferreira da Silva, matrícula 53.501

- Karla Borges Ghisi, matrícula 27.429

- Marcelo da Silva Schluter, matrícula 28.210

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato, compete:

I - esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III - verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
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III - verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais, informando
ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

IV - manter cópia dos termos do contrato, assim como do edital de licitação, termo de
referência, entre outros documentos, para que se possam dirimir dúvidas originárias do
cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

V - comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se mostrarem
desconformes com o contrato e com a lei;

VI - propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

VII - manifestar-se formalmente sobre o aditamento, reajustes, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Andre Mendonca Furtado
Mattos, Secretário (a), em 09/06/2021, às 10:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9450754 e o
código CRC 33BF1C2F.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 592/2021 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº
215/2021, firmado entre o Município de Joinville e
a empresa A.V. Comércio Atacadista Eireli. 

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 33.476 de 07 de fevereiro de 2019 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

 

RESOLVE,
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Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato nº 215/2021, firmado entre o Município de Joinville e a empresa A.V.
Comércio Atacadista Eireli., cujo objeto é aquisição de sacolas e sacos plásticos para embalar
gêneros alimentícios.

Fiscal Requisitante:

Gabriel Ponzetto – Titular

Romilde Maria Granda de Souza – Suplente

 

Fiscal Técnico:

Ademar de Oliveira– Titular

Cátia Regina da Silva – Suplente

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Karine Pereira dos Santos – Suplente

 

Art. 2º - Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.
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Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

 

Diego Calegari Feldhaus

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 13:51, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447190 e o
código CRC 13956CC3.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 593/2021 - SED.GAB

 

Designa servidores para compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº
180/2021, firmado entre o Município de Joinville e
Cooperativa dos Agricultores Rurais de Barra
Velha – COOPERBARRA . 

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições, nos termos do
Decreto nº 33.476 de 07 de fevereiro de 2019 e em conformidade com a Lei Municipal nº 8.363, de
25 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 495, de 16 de janeiro de 2018, e de acordo com a Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

 

RESOLVE,

 

Art. 1º – Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Contrato nº 180/2021, firmado entre o Município de Joinville e Cooperativa dos
Agricultores Rurais de Barra Velha – COOPERBARRA, cujo objeto é Aquisição de gêneros
alimentícios (hortifrutigranjeiros) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar
dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville.

Fiscal Requisitante:

Gabriel Ponzetto – Titular
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Márcia Schneider – Suplente

 

Fiscal Técnico:

Taciana Machado dos Santos Duarte – Titular

Luciane Hirt Rosa – Titular

 

Fiscal Administrativo:

Adriana Regina Reinert Forbice – Titular

Raquel Aparecida de Borba – Suplente

Cristian Rodrigues da Silva – Suplente

 

Art. 2º - Conforme indicação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
MEMORANDO SEI Nº 8767340/2021 - SAMA.UDR, compõe a presente Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização o servidor Sirley do Carmo Lehmkuhl Goedert.

 

Art. 3º - Aos fiscais do contrato compete:

I – esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III – atestar a prestação do serviço, conforme as especificações do processo de
contratação conferindo os preços, as quantidades, as especificações e a qualidade;

IV – receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota
fiscal apresentada pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no
período;

V – verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições contratuais,
informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

VI – manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo
de referência, relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se
possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VII – comunicar por escrito as irregularidades encontradas em situações que se
mostrarem desconformes com o contrato e com a lei;

VIII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado, devendo ser observado o que preceitua o contrato e o ato licitatório;

IX – propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de
inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

X – manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do contrato.

 

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Joinville, 08 de junho de 2021.

 

Diego Calegari Feldhaus

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 13:51, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447237 e o
código CRC D73208C4.

PORTARIA SEI - SED.GAB/SED.NAD

PORTARIA Nº 591/2021 - SED.GAB

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

 

 

O Secretário de Educação, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o art. 19,
parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008, resolve:

 

NOMEAR

 

Os servidores Samara Nascimento Silva, matrícula 43063 e Adriana Cidral, matrícula 21833,
indicados pelos servidores da área;

 

E os servidores Rosana Martins de Souza Araújo, matrícula 18957 e Saionara Mello  Dos
Santos, matrícula 23061, indicados pelo dirigente máximo do órgão;

 

Para composição de comissão para realização da útima avaliação de desempenho no estágio
probatório da servidora Maria Folchini Ribeiro, matrícula 49963.
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Diego Calegari Feldhaus

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 13:51, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9441309 e o
código CRC 74F0EED9.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.AAJ

PORTARIA SAMA Nº 062/2021

 

Institui o novo fluxo de análise dos processos
dentro de Unidade de Atendimento ao Cidadão, da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, os
quais serão analisados dentro da Unidade
SAMA.UAT.AEE (Área de Empreendimentos
Estratégicos).
 

A Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Schirlene Chegatti, no exercício de
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 40.298, de 04 de janeiro de 2021, em
conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 495, de 16 de janeiro de 2018.

 

RESOLVE:

Art.1º Fica aprovada a criação da Sub Unidade no sistema SEI SAMA.UAT.AEE, (Unidade
de Atendimento ao Cidadão - Área de Empreendimentos Estratégicos), para análise dos
processos de licenciamento enumerados no Art. 3° desta Portaria, a fim de dar suporte e
celeridade aos trâmites internos de análises de processos desta Secretaria.

 

Art. 2º A Sub Unidade de Atendimento ao Cidadão - Área de Empreendimentos
Estratégicos, terá um gerente específico para administração dos processos.

 

Art. 3º A Sub Unidade de Atendimento ao Cidadão - Área de Empreendimentos
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Estratégicos tem como atribuição a administração e análise dos seguintes processos de
licenciamento ambiental: 

I. Obras Públicas;

II. Obras de Utilidade Publica e/ou Interesse Social;

III. Obras que contenham análise de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança);

IV. Projeto de Regularização Fundiária;

V. Loteamentos e/ou Condomínio de Lotes.

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria
056/2021.

 

Schirlene Chegatti
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Documento assinado eletronicamente por Schirlene Chegatti,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 10:56, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9445090 e o
código CRC 589C814E.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UTP

PORTARIA Nº 149/2021

Concessão de Autorização nº  354 do Serviço de Transporte Especial
 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no uso de suas atribuições, considerando o
interesse do Sr. Valdonir Bezerra em prestar o Serviço de Transporte Especial, e
considerando que este atende as exigências da legislação municipal nº 3575/97, conforme
análise técnica consignada no memorando SEI nº 9444305/2021 - SEINFRA.UTP.

Resolve

Conceder a Autorização de Transporte Especial sob o número de cadastro 354 a Valdonir
Bezerra, CPF nº 811.818.509-59.
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 13:53, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9444579 e o
código CRC FC0743A2.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 126/2021

 

Designa servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 280/2021

 

 

A Secretária de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato nº 280/2021, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência
Social/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS  e a CAGERE CASA ASSISTENCIAL
LTDA - EPP, cujo objeto é contratar emergencialmente 07 (sete) vagas em serviço de acolhimento
institucional, na modalidade de Residência Inclusiva, que é previsto para pessoas com deficiência,
jovens e adultos, com idade entre 18 a 59 anos, que não dispõem de condições de
autossustentabilidade e/ou retaguarda familiar temporária ou permanente, pelo prazo de até 180 dias,
conforme descrição abaixo, na forma Dispensa de Licitação nº 156/2021.

           

  Fiscais Titulares:

  Nadia Mascarello – Matricula: 47.629

  Eliane Ribas Czeck Muller – Matrícula: 41.277

  Mônica Salete Inthurn Marcomini – Matrícula: 35.819
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Suplente:

Mirele Aparecida Muniz Pereira - Mat. 47.911

           

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete:

I - esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III - atestar a prestação do serviço, conforme o processo de compra conferindo os preços, as
quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

IV - encaminhar as faturas para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento da prestação
de serviço, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

V - receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal apresentada
pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;

VI - verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato e das ordens
emanadas pela Unidade Gestora do contrato, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;

VII - manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo de referência,
relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir
dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VIII - rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado,
devendo ser observado neste caso o que estabelece o Contrato e o ato licitatório;

IX - propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de inobservância ou
desobediência às cláusulas contratuais;

X - manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão do
Contrato.

           

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ramos da Cruz
Cardozo, Secretário (a), em 09/06/2021, às 17:12, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460651 e o
código CRC 80BE2B72.
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PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 127/2021

 

Designa servidores para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 282/2021

 

A Secretária de Assistência Social, no exercício de suas atribuições,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Fiscalização do
Contrato nº 282/2021, firmado entre o Município de Joinville – Secretaria de Assistência Social e
a CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA - EPP, cujo objeto é contratar emergencialmente 01
(uma) vaga em serviço de acolhimento institucional, na modalidade de Residência Inclusiva, que é
previsto para pessoas com deficiência, jovens e adultos, com idade entre 18 a 59 anos, que não
dispõem de condições de autossustentabilidade e/ou retaguarda familiar temporária ou permanente,
pelo prazo de até 180 dias, conforme descrição abaixo, na forma Dispensa de Licitação nº
157/2021.

           

Fiscais Titulares:

Nadia Mascarello – Matrícula: 47.629

Eliane Ribas Czeck Muller – Matrícula: 41.277

Mônica Salete Inthurn Marcomini – Matrícula: 35.819

 

Suplente:

Mirele Aparecida Muniz Pereira - Mat. 47.911

           

Art. 2º – Aos fiscais do contrato compete:

I - esclarecer dúvidas do preposto da Contratada que estiverem sob a sua alçada;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;

III - atestar a prestação do serviço, conforme o processo de compra conferindo os preços, as
quantidades, as especificações técnicas e a qualidade;

IV - encaminhar as faturas para os requisitantes a fim de que declarem o recebimento da prestação
de serviço, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal; n.º 13.820/2007

V - receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, observando se a nota fiscal apresentada
pela Contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período;
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VI - verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato e das ordens
emanadas pela Unidade Gestora do contrato, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as
ocorrências e providências tomadas;

VII - manter cópia dos termos do contrato, assim como o edital de licitação, termo de referência,
relação das notas fiscais recebidas e pagas, entre outros documentos, para que se possa dirimir
dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;

VIII - rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado,
devendo ser observado neste caso o que estabelece o Contrato e o ato licitatório;

IX - propor aplicação das sanções administrativas à Contratada, em virtude de inobservância ou
desobediência às cláusulas contratuais;

X - manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou rescisão do
Contrato.

           

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ramos da Cruz
Cardozo, Secretário (a), em 09/06/2021, às 17:12, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9460977 e o
código CRC A91C54E1.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.NAD

PORTARIA Nº 186/2021

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
resolve:

 

Art. 1º - Nomear os seguintes servidores para  compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Contrato nº 491/2018, firmado entre o Município de
Joinville - Secretaria de Administração e Planejamento e a empresa NEO Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli EPP, cujo objeto é contratação de empresa especializada em
administração e gerenciamento, para implantar e operar sistema de fornecimento de combustível
(gasolina, etanol, óleos diesel comum e S10), para abastecimento dos veículos e equipamentos
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a serviço da Prefeitura Municipal de Joinville, mediante sistema eletrônico de gestão de frota com
utilização de cartões magnéticos ou com chip.

 

I - Charlene Neitzel - matrícula nº 41922 - Efetivo;

II - Ana Paula Martins Alves Crestani - matrícula n° 46.001 - Efetivo

III - Cleberton Jonata de Souza, matrícula n° 40749 - Efetivo;

IV - Ademir de Morais - matrícula nº 19132 - Efetivo; - Efetivo; e 

V -  Emanoele Besen da Luz Silveira - matrícula nº 27273 - Suplente.

 

Parágrafo único - A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do contrato
compete:

 

I - Acompanhar, fiscalizar, gerenciar, conferir as medição dos serviços e certificar
o documento fiscal, correspondente aos serviços prestados e combustíveis fornecidos;

II - Fazer cumprir o disposto no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
257/2018, o Termo de Referência e Termo e Contrato conferindo preços, quantidades e as
especificações técnicas;

III - Notificar por escrito, a Contratada, na ocorrência de descumprimento
contratual e falhas no curso da execução dos serviços ou no fornecimento dos combustíveis;

IV - Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto
contratado;

V - Verificar o cumprimento das disposições do contrato e das ordens emanadas
pela Unidade Gestora do contrato, informando ao preposto, em tempo hábil, todas as ocorrências e
providências tomadas;

VI - Rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado;

VII - Propor abertura de processo administrativo para aplicação das sanções
administrativas à Contratada, em virtude de inobservância ou desobediência às cláusulas contratuais;

VIII - Encaminhar mensalmente aos Subfiscais  o relatório de apuração de
abastecimentos para análise e manifestação; e

X - Manifestar-se formalmente sobre o aditamento, supressão, prorrogação e/ou
rescisão do Contrato.

 

Art. 2º - Designar, na condição de Subfiscais, os seguintes servidores:

 

- Subprefeitura da Região Sudeste - SPSE:

I - Elienai Nunc Nfoonro - matrícula 13.729 (Titular); e

II - Lúcia Graziela Pereira da Silva – matrícula 31.007 (Suplente).
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- Subprefeitura da Região Centro-Norte - SPCN:

I - Ricardo Alves Coan - matricula n° 36.071 (Titular); e

II - Reny Magda de Oliveira Poli - matricula n° 30.372 (Titular)

III - Ana Lenir Porfirio Rodrigues - matricula 16959 (Titular)

IV - Ronaldo Mielke - matricula 35386  (Suplente); e

V - Leonam Roberto Hopfer - matrícula nº 45587 (Suplente)

 

- Subprefeitura da Região Sul- SPS:

I - Luciana Regina Silveira Gonçalves - matricula n° 23.527 (Titular); e

II - Miria Luckfett Raimondi - matrícula n° 31.057 (Suplente).

 

- Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA:

I - Vilma Zunino - matrícula n° 44.383 (Titular - Unidade de Controle de Gestão -
UCG);

II - Simone Fernandes Dias Bernardes - matrícula n° 27.972 (Suplente - Unidade
de Controle de Gestão - UCG);

III - Alexandre Eleutério - matrícula n° 42.663 (Suplente - Unidade de Controle
de Gestão - UCG);

IV - Marcionei Roecker - matrícula nº 24.345 (Titular - Unidade de Apoio as
Subprefeituras - UAS)

VI - Celso Pedro de Carvalho - matrícula  n° 17.306 (Suplente - Unidade de
Apoio as Subprefeituras - UAS);

V - Carlos Augusto Lange - matrícula n° 43.981 (Titular - Iluminação Pública -
UTP);

VI - Érika Santos Tomé - matrícula n° 53.309  (Suplente - Unidade de
Transportes e Vias Públicas - UTP);

VII - Adelcio Carlos Vieira - matrícula n° 19.321 (Titular - Unidade de Obras -
UNO);

VIII - Tatiana Ribeiro Haponiuk Viana -  matrícula n° 38.374 (Suplente - Unidade
de Obras - UNO);

IX - Magali Sueli Larsen - matrícula nº 17808 (Titular - Unidade de Limpeza
Urbana - ULU );

X - Marília Gasperin dos Santos - matrícula n° 50.545 (Suplente - Unidade de
Limpeza Urbana - ULU);

XI - Silvia Rosane Borges da Costa  - matrícula n° 21.688 (Titular - Unidade de
Controle - UCP);

XII - Carmen Lucia Pfeiffer - matrícula n° 18.929 (Suplente - Unidade de
Controle - UCP);

XIII - Gisele Cristina Marques Neves - matricula n° 39004 (Titular - UND.API);
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XIV - Sirlene Carvalho Gimenes Duarte - matrícula n° 38.700 (Suplente -
UND.API);

XV - Luciane Herbst Valim - matrícula  24.242 (Titular - Unidade de
Pavimentação - UNP);

XVI - Michele Reali Tomás - matrícula 21.471 (Suplente - Unidade de
Pavimentação - UNP);

XVII - João Arthur Gamba - matrícula n° 49.990 (Titular - Unidade de Drenagem
- UND);

XVIII - Tânia Mara Carvalho da Silva - matrícula n° 38.463 (Suplente - Unidade
de Drenagem - UND);

XIX - Murilo Grun, Coordenador - matrícula n° 45.314 (Titular - Unidade da
Rodoviária - URO);

XX - Edmund Tim Junior - Fiscal de plataforma - matrícula n° 45317  (Suplente -
Unidade da Rodoviária - URO);

 

- Subprefeitura da Região Oeste - SPO:

I - Marilene Dumke - matrícula n° 21.435  (Titular); e

II - Eliane de Souza Santos - matrícula n° 31.049  (Suplente).

 

- Subprefeitura da Região Leste - SPL:

I - Andréa Azevedo Godoy - Matrícula 45613 (Titular)

II - Kariny Calazans da Costa - matrícula n° 44.051 (Suplente); e

II - Gabriela Zang- Matrícula nº 48408 (Suplente).

 

- Secretaria da Saúde - SES:

I - Clarissa Pasini Rabuske - matrícula nº 75799 (Titular);

II - Eloir  Teixeira - matrícula 41916 (Suplente)

III - Carla Bertoldi Paes de Andrade, matrícula 28.770 (Suplente)

 

- Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT:

I - Teresinha Dziedicz - matrícula n° 28.105 (Titular); e

II - Andrea da Silva de Macedo - matrícula n° 33.905 (Suplente).

 

- Secretaria de Comunicação - SECOM:

I - Francielle Chiapparini Stefanski, matrícula 28146 (Titular); e

II - Karim Rosana Loss Coletti de Miranda, matrícula 53317 (Titular)

III - Shirlei Aparecida Martins, matrícula 4627 (Suplente).
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- Secretaria de Habitação - SEHAB:

I - Flávia Luiza Tomazoni - matrícula n° 52984 (Titular); e

II - Célia Nunes de Souza - matrícula nº 18692 (Suplente).

 

- Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável - SEPUD:

I - Priscila Inácio do Nascimento - Matrícula nº 38.407 (Titular); e

II - Hercílio Loewen Junior - matrícula n° 46.284 (Suplente).

 

- Subprefeitura da Região Sudoeste - SPSO:

I - Paulo Sérgio Messias Dourado - Matricula: 52995 (Titular); 

II - Maria de Lourdes Pereira - matrícula n° 24.080 (Titular);

III - Marco Jessé de Almeida - matrícula nº 27.220  (Suplente).

 

- Secretaria de Esportes - SESPORTE:

I - José Eduardo Ferreira da Silva - matrícula n° 53.501 - (Titular); e

II - Marcelo da Silva Schluter - matrícula n°  28.210 - (Suplente).

 

- Secretaria de Educação - SED:

I - Joelma da Costa - matrícula nº 31919 - (Titular); e

II - Solange Treichel - matrícula nº 26852 - (Suplente).

 

- Subprefeitura da Região Nordeste - SPNE:

I - Fábio Nasário Damásio - matrícula n° 38.285 (Titular); e

II - Edivaine Ev – matrícula 36.930 (Suplente).

 

- Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba - SPP:

I - John Sommerfeld - matrícula 29500 (Titular); e

II - Teodoro Lima – matrícula 53356 (Suplente).

 

- Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT:

I - Marcia Hamann - matrícula: 18117 - (Titular); e

II - Osmar Franco Lopes -  matrícula: 46280 - (Suplente).

 

- Hospital Municipal São José - HMSJ:
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I - Matheus Alves - matrícula nº 91322 (Titular); e

II - Vinicius Barrea - matrícula nº 84377 (Suplente).

 

- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA:

I - Jéssica Alves Peroni - matrícula nº 48.805 (Titular);

II - Adriano Henrique Schwoelk  - matrícula n° 38.852 (Suplente); e

III - Rafael Lanza - matrícula n° 44.267 (Suplente).

 

- Departamento de Trânsito de Joinville - Agentes de Trânsito -
DETRANS.UNT:

I - Mateus Lescowicz Neotti - matrícula n° 753 (Titular); e

II - Alexandre Roger Demaria - matrícula n° 572 (Suplente).

 

- Departamento de Trânsito de Joinville - Escola Pública de Trânsito -
DETRANS.UET:

I - Douglas Macali Souza - matrícula n° 516 (Titular); e

II - Elisa Pereira Lisboa - matrícula n° 517 (Suplente).

 

- Departamento de Trânsito de Joinville - Trânsito - Operacional -
DETRANS.UNO:

I - Ricardo Gaedtke - matrícula n° 746 (Titular); e

II - Waldir Maes Junior - matrícula n° 765 (Suplente).

 

- Secretaria de Assistência Social - SAS.UAF:

I - Carlos César Marques - matrícula n° 28.884  (Titular); e

II - Tatiane Schroeder Wunderlich - Matricula 33.828 (Suplente).

 

- Secretaria de Assistência Social - SAS.UAC:

I - Robson Richard Duvoisin - matrícula n° 37.146 (Titular); e

II - Camila Fernandes de Mello - matrícula n° 46.360 (Suplente).

 

- Secretaria de Assistência Social - SAS.CTU:

I -  Suelen Louisi Schoepping – Matricula: 38.533 (Titular); e

II - Daniel Kyoshi de Souza - matrícula n° 42.798 (Suplente).

 

- Secretaria de Assistência Social - SAS.GAB:
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I - Fabiana Euzébio Paschoali - matrícula n° 30.823 (Titular); e

II - Neide Mary Camacho Solon - matrícula n° 24.327 (Suplente).

 

- Secretaria de Assistência Social - SAS.UAS:

I - Jaciane Geraldo dos Santos - matrícula n° 40.411 (Titular); e

II - Rute Bittencourt – matrícula 30.235 (Suplente).

 

- Secretaria de Assistência Social - SAS.UPS:

I - Luciana Cabral - matrícula n° 24.090 (Titular); e

II - Sandro Minuzzo - matrícula n° 42.699 (Suplente).

 

- Secretaria de Assistência Social - SAS.UPE:

I - Mônica Salete Inthurn Marcomini – matrícula: 35.819 (Titular); e

II - Simone do Nascimento Silva - matrícula n° 26.825 (Suplente).

 

Parágrafo único - Compete aos Subfiscais:

 

I - Conhecer e observar o disposto no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
257/2018, Termo de Referência n° 2374542 e Termo de Contrato nº 491/2018;

II - Acompanhar, orientar e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais
relacionadas a sua Unidade;

III - Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto
junto a sua Unidade, ou por solicitação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização;

IV - Receber da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização o relatório de
apuração de abastecimentos, analisar e manifesta-se formalmente sobre a medição, inclusive, se for
caso rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado; e

V - Relatar para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, quaisquer atos
praticados pela Contratada que estejam em desacordo com o objeto da contratação.

 

Art. 3º –  Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, e fica
revogada a Portaria nº 137/2021 - SAP.GAB/SAP.NAD, publicada em 05 de Maio de 2021 no
Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1704.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 18:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9415527 e o
código CRC 7611DA7C.

 

EDITAL SEI Nº 9368831/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 28 de maio de 2021.

Notificado(a): Wb Administradora de Bens Ltda, CPF/CNPJ nº 11.470.294/0001-31.

Parecer nº 304, datado de 26/10/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Euzébio de Quiróz, nº 371, bairro Glória.

Inscrição Imobiliária 13.20.12.85.0179.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 30, III da Lei Complementar nº 84/2000, do artigo 26, §4º, da
Lei Federal nº 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi proferida Decisão homologando o Parecer nº 304/2020/UNF e decidindo pelo
INDEFERIMENTO da defesa administrativa apresentada sob protocolo nº 8233/2020, mantendo-se
assim o Auto de Multa nº 247/2019.

O(a) notificado(a) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para
efetuar o pagamento da multa imposta  no valor de 10 (dez) UPMs, ou para, querendo, interpor
Recurso Administrativo em face da decisão proferida mediante protocolo junto à Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente - SAMA.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9368831 e o
código CRC 15DDEB04.
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EDITAL SEI Nº 9369004/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 28 de maio de 2021.

Notificado(a): Leonel Alves Messias da Silva, CPF/CNPJ nº 483.109.729-20.

Ofício nº 122, datado de 15/06/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Bela Vista, nº 450, bairro Saguaçu.

Inscrição Imobiliária 13.20.34.57.0447.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 30, III da Lei Complementar nº 84/2000, do artigo 26, §4º, da
Lei Federal nº 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi proferida Decisão homologando o Parecer nº 097/2020/UNF e decidindo pelo
INDEFERIMENTO da defesa administrativa apresentada sob protocolo nº 45741/2018, mantendo-
se assim o Auto de Multa nº 227/2018.

O(a) notificado(a) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para
efetuar o pagamento da multa imposta  no valor de 03 (três) UPMs, ou para, querendo, interpor
Recurso Administrativo em face da decisão proferida mediante protocolo junto à Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente - SAMA.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9369004 e o
código CRC 9D09BE80.

 

EDITAL SEI Nº 9369056/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 28 de maio de 2021.

Notificado(a): Rafael de Souza, CPF/CNPJ nº 054.909.249-85.
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Auto de Infração nº 6908, lavrado em 17/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Gustavo Nass, nº 483, bairro Pirabeiraba.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à não apresentação de carteira de vacinação e registro
do animal, objeto da Notificação nº 6823/21.

Infringindo ao artigo 3º § 3 XXX  e 6º § 1º da Lei nº 360/2011.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para pagar a
multa, no valor correspondente a 5 (cinco) UPMs, ou, caso queira, apresentar sua defesa, nos
termos do artigo 25, da Lei Complementar nº 84/2000.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9369056 e o
código CRC D7DFE076.

 

EDITAL SEI Nº 9369136/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 28 de maio de 2021.

Notificado(a): Ibanes Meurer, CPF/CNPJ nº 449.180.549-00.

Auto de Multa nº 174/2020.

Referente ao imóvel localizado na Estrada Pirabeiraba, poste 16, bairro Rio Bonito.

 

Fundamentado nos termos do artigo 47 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
construção de madeira e alvenaria, sem licença e sem projeto, objeto do Auto de Embargo nº
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34344/2017.

Infringindo aos artigos 25 e 57 da Lei Municipal nº 667/1964.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para pagar a
multa, no valor correspondente a 21 (vinte e uma) UPMs, ou, caso queira, apresentar sua defesa,
nos termos do artigo 47,  §1º da Lei Municipal nº 667/1964.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9369136 e o
código CRC 56139AB7.

 

EDITAL SEI Nº 9369230/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 28 de maio de 2021.

Notificado(a): Tatiane Schmeider, CPF/CNPJ nº 064.111.959-35.

Auto de Multa nº 177/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Vereador Arno Krelling - SC 418, km 10.5, bairro
Pirabeiraba.

 

Fundamentado nos termos do artigo 47 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
construção em alvenaria sem licença e sem recuo, objeto do Auto de Embargo nº 36493/2017.

Infringindo aos artigos 25 e 49 da Lei Municipal nº 667/1964.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para pagar a
multa, no valor correspondente a 2 (duas) UPMs, ou, caso queira, apresentar sua defesa, nos termos
do artigo 47,  §1º da Lei Municipal nº 667/1964.

Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9369230 e o
código CRC 667C701F.

 

EDITAL SEI Nº 9369294/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 28 de maio de 2021.

Notificado(a): Ademir Ribeiro de Lara, CPF/CNPJ nº 830.729.269-72.

Auto de Multa nº 175/20.

Referente ao imóvel localizado na Estrada do Pico, nº 0, bairro Pirabeiraba.

 

Fundamentado nos termos do artigo 47 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
construção em alvenaria sem licença e sem projeto, objeto do Auto de Embargo nº
33999/2017.

Infringindo aos artigos 25 e 57 da Lei Municipal nº 667/1964.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para pagar a
multa, no valor correspondente a 30 (trinta) UPMs, ou, caso queira, apresentar sua defesa, nos
termos do artigo 47,  §1º da Lei Municipal nº 667/1964.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9369294 e o
código CRC 1CB1B52F.
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EDITAL SEI Nº 9369400/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 28 de maio de 2021.

Notificado(a): Jeferson Rodrigues de Lima, CPF/CNPJ nº 078.919.029-09.

Auto de Multa nº 157/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua José Carlos Garcia, nº 88, bairro Paranaguamirim.

Inscrição Imobiliária 13.11.23.65.0155.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 47 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
construção em alvenaria sem licença, sem projeto e sem afastamento, objeto do Auto de
Embargo nº 34594/2018.

Infringindo aos artigos 25 e 57 da Lei Municipal nº 667/1964.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para pagar a
multa, no valor correspondente a 5 (cinco) UPMs, ou, caso queira, apresentar sua defesa, nos
termos do artigo 47,  §1º da Lei Municipal nº 667/1964.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9369400 e o
código CRC 72CEF462.

 

EDITAL SEI Nº 9414382/2021 - SAMA.UNF
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Joinville, 02 de junho de 2021.

Notificado(a): Marechal Hermes Incorp. Spe Ltda, CPF/CNPJ nº 21.542.570/0001-83.

Auto de Embargo nº 3809, lavrado em 24/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Marechal Hermes, nº 560, bairro Glória.

Inscrição Imobiliária 13.20.31.74.0121.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 39 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
demolição sem licença.

Infringindo ao artigo 25 da Lei Municipal nº 667/1964.

A execução da construção deverá permanecer paralisada até sua regularização.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para adotar as providências necessárias para
regularizar a situação. O não cumprimento resultará na lavratura de Auto de Multa no valor
correspondente a 05 (cinco) UPMs, conforme dispõe o artigo 47, da Lei Municipal nº 667/1964 e o
artigo 3º do Decreto Municipal nº 5.552/1987.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9414382 e o
código CRC B69DCFB2.

 

EDITAL SEI Nº 9414657/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 02 de junho de 2021.

Notificado(a): Max Muller Santos de Abreu, CPF/CNPJ nº 946.633.512-04.

Auto de Embargo nº 9610, lavrado em 12/01/2021.

99 de 178

Nº 1727, quarta-feira, 09 de junho de 2021



Referente ao imóvel localizado na Rua João Leuschner (unid. 06), nº 412, bairro Morro do
Meio.

Inscrição Imobiliária 09.13.35.22.0117.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 39 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
ampliação nos fundos do imóvel, sem alvará de construção.

Infringindo ao artigo 25 da Lei Municipal nº 667/1964.

A execução da construção deverá permanecer paralisada até sua regularização.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para adotar as providências necessárias para
regularizar a situação. O não cumprimento resultará na lavratura de Auto de Multa no valor
correspondente a 02 (duas) UPMs, conforme dispõe o artigo 47, da Lei Municipal nº 667/1964 e o
artigo 3º do Decreto Municipal nº 5.552/1987.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9414657 e o
código CRC 48814CF6.

 

EDITAL SEI Nº 9414782/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 02 de junho de 2021.

Notificado(a): Roseli Fernandes, CPF/CNPJ nº 851.251.569-49.

Auto de Embargo nº 4521, lavrado em 15/02/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Marechal Luz, nº 372, bairro Fátima.

Inscrição Imobiliária 13.21.01.06.2516.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 39 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
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Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
obra em madeira sem licença.

Infringindo ao artigo 25 da Lei Municipal nº 667/1964.

A execução da construção deverá permanecer paralisada até sua regularização.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para adotar as providências necessárias para
regularizar a situação. O não cumprimento resultará na lavratura de Auto de Multa no valor
correspondente a 01 (uma) UPM, conforme dispõe o artigo 47, da Lei Municipal nº 667/1964 e o
artigo 3º do Decreto Municipal nº 5.552/1987.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9414782 e o
código CRC 8BBECB12.

 

EDITAL SEI Nº 9414869/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 02 de junho de 2021.

Notificado(a): Robson Fernandes e Outra, CPF/CNPJ nº 062.186.739-01.

Auto de Embargo nº 9611, lavrado em 12/01/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua João Leuschner (unid. 7), nº 408, bairro Morro do
Meio.

Inscrição Imobiliária 09.13.35.22.0117.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 39 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
ampliação sem recuo, com abertura na divisa, sem alvará e sem projeto.
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Infringindo aos artigos 25 e 57 da Lei Municipal nº 667/1964. E artigo 72 § 1º da Lei 470/17.

A execução da construção deverá permanecer paralisada até sua regularização.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para adotar as providências necessárias para
regularizar a situação. O não cumprimento resultará na lavratura de Auto de Multa no valor
correspondente a 05 (cinco) UPMs, conforme dispõe o artigo 47, da Lei Municipal nº 667/1964 e o
artigo 3º do Decreto Municipal nº 5.552/1987.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9414869 e o
código CRC F863982D.

 

EDITAL SEI Nº 9428863/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): Joel Marcelino dos Santos, CPF/CNPJ nº 599.793.569-87.

Auto de Embargo nº 2754, lavrado em 05/04/2021.

Referente ao imóvel localizado na Estrada Quiriri, s/nº, bairro Zona Rural.

 

Fundamentado nos termos do artigo 39 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
construção de imóvel em alvenaria sem licença e sem projeto.

Infringindo aos artigos 25 e 57 da Lei Municipal nº 667/1964.

A execução da construção deverá permanecer paralisada até sua regularização.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para adotar as providências necessárias para
regularizar a situação. O não cumprimento resultará na lavratura de Auto de Multa no valor
correspondente a 05 (cinco) UPMs, conforme dispõe o artigo 47, da Lei Municipal nº 667/1964 e o
artigo 3º do Decreto Municipal nº 5.552/1987.
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Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 16:39, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9428863 e o
código CRC E6584EE2.

 

EDITAL SEI Nº 9429076/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): São Paulo Incorp. Imóveis Ltda, CPF/CNPJ nº 82.694.993/0001-03.

Notificação nº 7328, lavrada em 12/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Agostinho José Cognado, nº 530, bairro Costa e Silva.

Inscrição Imobiliária 09.33.15.05.1130.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno com vegetação indevida ou detritos. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 07/06/2021, às 16:39, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9429076 e o
código CRC E319C02E.

 

EDITAL SEI Nº 9429342/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): Enelita Correa, CPF/CNPJ nº 352.015.689-04.

Notificação nº 3292, lavrada em 20/06/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Maracujá, ao lado do nº 383, bairro Comasa.

Inscrição Imobiliária 13.21.41.40.0490.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno com detritos e/ou vegetação indevida. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 03
(três) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 08/06/2021, às 09:31, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9429342 e o
código CRC D14072D4.
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EDITAL SEI Nº 9429776/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): Udo Schmidt, CPF/CNPJ nº 003.870.539-72.

Notificação nº 6983, lavrada em 18/01/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Alceu Koentopp, s/nº, bairro Centro.

Inscrição Imobiliária 13.20.32.83.1256.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno baldio com vegetação indevida e/ou detritos. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 08/06/2021, às 09:32, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9429776 e o
código CRC B00ED5BD.

 

EDITAL SEI Nº 9429957/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): Sergio Silveira da Rocha, CPF/CNPJ nº 751.102.299-53.
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Notificação nº 3257, lavrada em 20/01/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua José Antonio Sales, ao lado do nº 115, bairro Jardim
Iririu.

Inscrição Imobiliária 13.31.11.23.2385.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno com detritos e/ou vegetação indevida. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 08/06/2021, às 09:33, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9429957 e o
código CRC D16471BB.

 

EDITAL SEI Nº 9430518/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): Alvaro de Araujo, CPF/CNPJ nº 217.034.009-25.

Notificação nº 5846, lavrada em 15/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Antonio Gomes de Oliveira, nº 33, bairro Iririu.

Inscrição Imobiliária 13.31.10.41.2848.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
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Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno com detritos e/ou vegetação indevida. 

Infringindo ao artigo 76 da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 08/06/2021, às 09:34, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9430518 e o
código CRC CEDB1642.

 

EDITAL SEI Nº 9430812/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): Antonio Carlos Ferreira, CPF/CNPJ nº 575.959.849-04.

Notificação nº 17011, lavrada em 02/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Des. Heraclito Ribeiro, s/nº, bairro Guanabara.

Inscrição Imobiliária 13.10.45.69.0386.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno baldio com vegetação indevida e/ou detritos. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.
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Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 08/06/2021, às 09:34, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9430812 e o
código CRC 4CDF157C.

 

EDITAL SEI Nº 9431072/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Notificado(a): Expresso Interlagos Ltda, CPF/CNPJ nº 01.156.855/0001-79.

Notificação nº 18352, lavrada em 07/12/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Santo Antonio, nº 20, bairro Boa Vista.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno baldio com detritos e/ou vegetação indevida. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 10
(dez) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 08/06/2021, às 09:34, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9431072 e o
código CRC 20285E2D.

 

EDITAL SEI Nº 9441928/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Misael Medeiros Coelho, CPF/CNPJ nº 022.589.379-73.

Notificação nº 6997, lavrada em 22/01/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Efeso, ao lado do nº 297, bairro Paranaguamirim.

Inscrição Imobiliária 13.11.24.36.0302.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno baldio com vegetação indevida e/ou detritos. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9441928 e o
código CRC 5D50E3C7.
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EDITAL SEI Nº 9448217/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Dorival Casagrande Ramos, CPF/CNPJ nº 074.359.831-87.

Notificação nº 5373, lavrada em 25/02/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua José Gonçalves, em frente ao nº 125, bairro
Aventureiro.

Inscrição Imobiliária 12.01.21.40.0297.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno com vegetação indevida e/ou detritos. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9448217 e o
código CRC 17FC0C0A.

 

EDITAL SEI Nº 9448347/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.
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Notificado(a): Marlete Batista Correa do Rosario, CPF/CNPJ nº 730.132.509-68.

Notificação nº 15357, lavrada em 12/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Maria Marques Leandro, s/nº, bairro
Paranaguamirim.

Inscrição Imobiliária 13.11.15.51.0275.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à terreno baldio com vegetação indevida e/ou detritos. 

Infringindo ao artigo 77-I da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9448347 e o
código CRC F2DD69A7.

 

EDITAL SEI Nº 9448427/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Marlon Marques de Almeida, CPF/CNPJ nº 920.342.929-87.

Notificação nº 15068, lavrada em 11/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Timbó, nº 2560, bairro Glória.

Inscrição Imobiliária 13.20.31.58.0685.000.
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Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à água parada no terreno. 

Infringindo aos artigos 85 e 87 da Lei Complementar nº 84/2000.

O autuado dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 05
(cinco) UPMs, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9448427 e o
código CRC 82DDED03.

 

EDITAL SEI Nº 9449414/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Alessandra Martini Borges, CPF/CNPJ nº 004.957.709-30.

Notificação nº 16980, lavrada em 31/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Dona Francisca, nº 1287, bairro Saguaçu.

Inscrição Imobiliária 13.20.34.27.0773.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à calçada mal conservada, baixa e quebrada. . 

Infringindo ao artigo 4 da Lei Complementar nº 202/2006.

O autuado dispõe do prazo de 90 (noventa) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
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Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 10
(dez) UPM's, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449414 e o
código CRC 46238D26.

 

EDITAL SEI Nº 9449432/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Mauricio Buschermohle, CPF/CNPJ nº 568.127.449-72.

Notificação nº 18500, lavrada em 19/01/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Vinte e Cinco de Julho, nº 31, bairro América.

Inscrição Imobiliária 13.20.33.68.1610.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à má conservação do passeio e rampa de veículos
irregular. 

Infringindo ao artigo 4 da Lei Complementar nº 202/2006.

O autuado dispõe do prazo de 90 (noventa) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 10
(dez) UPM's, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449432 e o
código CRC D421451F.

 

EDITAL SEI Nº 9449439/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Ana Dalbosco Tonello, CPF/CNPJ nº 699.105.619-72.

Notificação nº 16984, lavrada em 05/08/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Almirante Barroso, nº 845, bairro América.

Inscrição Imobiliária 13.20.43.44.0254.000.

 

Fundamentado nos termos do artigo 18, §3º, da Lei Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°,
da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos princípios que regem a Administração Pública, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que
foi lavrado o auto supracitado, referente à má conservação do passeio, calçada baixa, rampa de
veículos irregular, drenagem. 

Infringindo aos artigos 155 e 156 da Lei Complementar nº 84/2000 e aos artigos 5 e 6 da Lei
Complementar nº 202/2006.

O autuado dispõe do prazo de 90 (noventa) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração conforme dispõe o artigo 20, da Lei Complementar 84/2000, no valor correspondente a 10
(dez) UPM's, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449439 e o
código CRC E14244BB.

 

EDITAL SEI Nº 9449442/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Wanderlei Tuski de Andrade, CPF/CNPJ nº 083.983.529-90.

Auto de Notificação Ambiental nº 4559, lavrada em 14/04/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Alice Scharp, nº 21, bairro São Marcos.

 

Fundamentado nos termos dos artigos 143, §2°, III, e 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 –
Código Municipal do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como,
pelos princípios que regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville  NOTIFICA  o(a) Senhor(a) e comunica
que foi lavrado o auto supracitado, referente à imóvel não conectado à rede de esgoto. 

Infringindo aos artigos 41, 42, 44, 120, 125, 130 e 138, incisos IV, VIII, XII, XIV, XXIV da
Lei Complementar nº 29/1996.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação, a fossa atual deve ser desativada e limpa com emissão do comprovante do destino dos
resíduos (MTES). Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido
Auto de Infração Ambiental conforme dispõe os artigos 132 e 138, da Lei Complementar 29/1996,
nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449442 e o
código CRC A0AD5E1C.
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EDITAL SEI Nº 9449471/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Leandro Souza Castelo , CPF/CNPJ nº 045.704.956-13.

Auto de Notificação Ambiental nº 1046, lavrada em 20/11/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua Paulo Anacleto, nº 100, bairro Espinheiros.

 

Fundamentado nos termos dos artigos 143, §2°, III, e 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 –
Código Municipal do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como,
pelos princípios que regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville  NOTIFICA  o(a) Senhor(a) e comunica
que foi lavrado o auto supracitado, referente à calhas (lado esquerdo) conectadas ao esgoto;
apartamentos 1 e 4 com as caixas de gordura inacessíveis; apartamentos 2 e 5 com obstrução
nas caixas de gordura; tanque (parte dos fundos) não conectado à rede de esgoto. 

Infringindo aos artigos 41, 42, 44, 120, 125, 130 e 138, incisos IV, VIII, XII, XIV, XXIV da
Lei Complementar nº 29/1996.

O autuado dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de
Infração Ambiental conforme dispõe os artigos 132 e 138, da Lei Complementar 29/1996, nos
termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449471 e o
código CRC 8579938A.

 

EDITAL SEI Nº 9449474/2021 - SAMA.UNF
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Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Alexandra Correa Sell, CPF/CNPJ nº 018.162.209-22.

Auto de Notificação Ambiental nº 4408, lavrada em 16/02/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua José Salomon, nº 220, bairro Costa e Silva.

 

Fundamentado nos termos dos artigos 143, §2°, III, e 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 –
Código Municipal do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como,
pelos princípios que regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville  NOTIFICA  o(a) Senhor(a) e comunica
que foi lavrado o auto supracitado, referente à imóvel com pendência no sistema de esgoto,
ausência da caixa de gordura da pia da cozinha.

Infringindo aos artigos 42 e 138, incisos XII, XIV, XIX da Lei Complementar nº 29/1996.

O autuado dispõe do prazo de 05 (cinco) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação, certificar se já foi adequado a pia da cozinha com a devida caixa de gordura, com
dispositivos internos de retenção. Decorrido o prazo sem atendimento das determinações, lavrar-
se-à o devido Auto de Infração Ambiental conforme dispõe os artigos 132 e 138, da Lei
Complementar 29/1996, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449474 e o
código CRC D1D6A879.

 

EDITAL SEI Nº 9449490/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Harry Beck, CPF/CNPJ nº 162.097.619-68.

Auto de Notificação Ambiental nº 1435, lavrada em 29/03/2021.

Referente ao imóvel localizado na Rua Monsenhor Gercino, nº 2685, bairro Itaum.

117 de 178

Nº 1727, quarta-feira, 09 de junho de 2021



Inscrição Imobiliária 13.10.35.20.0550.000.

 

Fundamentado nos termos dos artigos 143, §2°, III, e 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 –
Código Municipal do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como,
pelos princípios que regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville  NOTIFICA  o(a) Senhor(a) e comunica
que foi lavrado o auto supracitado, referente à terraplanagem. 

Infringindo ao artigo 138, inciso I da Lei Complementar nº 29/1996.

O autuado dispõe do prazo de 07 (sete) dias para tomar as devidas providências e regularizar a
situação, apresentar a autorização de aterro/terraplanagem do imóvel. Decorrido o prazo sem
atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de Infração Ambiental conforme dispõe
os artigos 132 e 138, da Lei Complementar 29/1996, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449490 e o
código CRC 5A0260F3.

 

EDITAL SEI Nº 9449496/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Marcos Cesar Batista , CPF/CNPJ nº 184.188.999-72.

Auto de Notificação Ambiental nº 4501, lavrada em 14/12/2020.

Referente ao imóvel localizado na Rua João Costa Júnior, s/nº, bairro Petrópolis.

Inscrição Imobiliária 13.11.00.02.2175.000.

 

Fundamentado nos termos dos artigos 143, §2°, III, e 148, §2º, da Lei Complementar n° 29/96 –
Código Municipal do Meio Ambiente, do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como,
pelos princípios que regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade, a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville  NOTIFICA  o(a) Senhor(a) e comunica
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que foi lavrado o auto supracitado, referente à reparação de dano ambiental (PAA 0600/18) 

O autuado dispõe do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para tomar as devidas providências e
regularizar a situação, deverá recuperar a área degradada mediante elaboração e execução de
Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, conforme instrução normativa SAMA
02/2018, na área onde ocorreu a supressão sem autorização (2.549m²). Decorrido o prazo sem
atendimento das determinações, lavrar-se-à o devido Auto de Infração Ambiental conforme dispõe
os artigos 132 e 138, da Lei Complementar 29/1996, nos termos da Notificação lavrada.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449496 e o
código CRC 5C8B1196.

 

EDITAL SEI Nº 9449500/2021 - SAMA.UNF

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Notificado(a): Ricardo Martins, CPF/CNPJ nº 094.867.629-96.

Auto de Multa nº 29/2021.

Referente ao imóvel localizado na Estrada Fazenda, nº 0, bairro Pirabeiraba (Poste 43 - Casa
03 e 04).

 

Fundamentado nos termos do artigo 47 da Lei Municipal nº 667/1964, artigo 18, §3º, da Lei
Complementar nº 84/2000 e do artigo 26, §4°, da Lei Federal n° 9.784/99, bem como, pelos
princípios que regem a Administração Pública, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville NOTIFICA o(a) Senhor(a) e comunica que foi lavrado o auto supracitado, referente à
construção em alvenaria e madeira sem licença e sem projeto, objeto do Auto de Embargo nº
2965/2020.

Infringindo aos artigos 25 e 57 da Lei Municipal nº 667/1964.

O autuado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar desta publicação, para pagar a
multa, no valor correspondente a 3 (três) UPMs, ou, caso queira, apresentar sua defesa, nos termos
do artigo 47,  §1º da Lei Municipal nº 667/1964.
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Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Henrique Schwoelk,
Gerente, em 09/06/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9449500 e o
código CRC 08986EF8.

 

EXTRATO SEI Nº 9437116/2021 - SAP.UPL

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

Município de Joinville

Extrato de Errata de Edital de Chamamento Público nº 001/2021/PMJ

 

Altera a redação do Edital de Chamamento Público nº 001/2021/PMJ  publicado em 06/05/2021 no
Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville nº 1705, da seguinte forma: Onde se lê: "O 
Município  de  Joinville,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Educação,  no  uso  de  suas 
atribuições,  torna  público  e  de conhecimento  dos  interessados,  que  mediante o presente
Chamamento,  receberá documentação de instituições e/ou mantenedoras de
instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins
lucrativos, regularmente constituídas, localizadas no Município de  Joinville, e que tenham interesse
em firmar com esta Administração Pública  Municipal Termo de Parceria/Termo de Colaboração
para atendimento de crianças de cinco meses a três anos, onze meses e vinte e nove dias, na
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica", Leia-se: "O  Município  de  Joinville,  por 
intermédio  da  Secretaria  de  Educação,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  e  de
conhecimento  dos  interessados,  que  mediante o presente Chamamento,  receberá documentação
de instituições e/ou mantenedoras de instituições  educacionais privadas que sejam comunitárias,
filantrópicas e confessionais,  sem fins lucrativos, regularmente constituídas, localizadas no
Município de  Joinville, e que tenham interesse em firmar com esta Administração Pública 
Municipal Termo de Parceria/Termo de Colaboração para atendimento de crianças de cinco meses a
cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica."; Onde se lê: "1.1 O  Município  de  Joinville,  por  intermédio  da  Secretaria  de 
Educação,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  e  de conhecimento  dos  interessados, 
que  mediante o presente Chamamento,  receberá documentação de instituições e/ou mantenedoras
de instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins
lucrativos, regularmente constituídas, localizadas no Município de  Joinville, e que tenham interesse
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em firmar com esta Administração Pública  Municipal Termo de Parceria/Termo de Colaboração
para atendimento de crianças de cinco meses a três anos, onze meses e vinte e nove dias, na
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.", Leia-se "1.1 O  Município  de  Joinville, 
por  intermédio  da  Secretaria  de  Educação,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  e  de
conhecimento  dos  interessados,  que  mediante o presente Chamamento,  receberá documentação
de instituições e/ou mantenedoras de instituições  educacionais privadas que sejam comunitárias,
filantrópicas e confessionais,  sem fins lucrativos, regularmente constituídas, localizadas no
Município de  Joinville, e que tenham interesse em firmar com esta Administração Pública 
Municipal Termo de Parceria/Termo de Colaboração para atendimento de crianças de cinco meses a
cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica."; Onde se lê "3.2 Os envelopes de nºs 1 e 2 deverão ser entregues de forma física até as 17
horas do dia 07/06/2021, na Gerência de Planejamento da Secretaria de Administração e
Planejamento, Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro, Joinville – SC.", Leia-se "3.2 Os
envelopes de nºs 1 e 2 deverão ser entregues de forma física até as 17 horas do dia 24/06/2021, na
Gerência de Planejamento da Secretaria de Administração e Planejamento, Av. Hermann August
Lepper, 10 - Centro, Joinville – SC."; Onde se lê: "4.1 Em 08/06//2021, às 09 horas, ocorrerá
a Sessão Pública Presencial, para verificação e acolhimento dos envelopes protocolados pela(s)
instituição(ões) interessada(s), no prazo estipulado no item 3.2 deste Edital, pela Comissão de
Seleção de Habilitação.", Leia-se: "4.1 Em 25/06/2021, às 09 horas, ocorrerá a Sessão Pública
Presencial, para verificação e acolhimento dos envelopes protocolados pela(s) instituição(ões)
interessada(s), no prazo estipulado no item 3.2 deste Edital, pela Comissão de Seleção de
Habilitação.", no Anexo VII – Declaração de Responsabilidade de Deferimento de Matrícula,
onde se lê: "Eu, ...................................................................na qualidade de representante legal da
Instituição .............................................................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º
............................................., declaro sob as penas da lei, que recebi e realizei a conferência dos
documentos necessários da criança ............................................... para o atendimento na faixa etária
de Berçário/Maternal/Período, ora classificada para ingressar na vaga gratuita subsidiada pelo
Município de Joinville, com parecer DEFERIDO para efetivar matrícula nesta instituição de ensino,
conforme relação de documentos constante no edital de matricula 04/2018/SE da Secretaria
Municipal de Educação."; Leia-se: "Eu, ...................................................................na qualidade de
representante legal da Instituição .............................................................., inscrito(a) no CNPJ/MF
sob o n.º ............................................., declaro sob as penas da lei, que recebi e realizei a
conferência dos documentos necessários da criança ............................................... para o
atendimento na faixa etária de Berçário/Maternal/Período, ora classificada para ingressar na vaga
gratuita subsidiada pelo Município de Joinville, com parecer DEFERIDO para efetivar matrícula
nesta instituição de ensino, conforme relação de documentos constante no edital de matricula nº
....................... da Secretaria Municipal de Educação.", no Anexo XVI – Termo de Colaboração,
onde se lê: "O Município de Joinville, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Hermann August Lepper, nº 10 – Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.169.623/0001-
10, com interveniência da Secretaria de Educação, na pessoa de seu Titula Sr................, inscrito no
CPF/MF n°. ......................................... denominado MUNICÍPIO/SECRETARIA, e o
......................................., com sede na Rua ........................, nº ........., bairro ............., em Joinville –
SC, inscrita nº CNPJ/MF sob nº ...................., doravante denominado CEI, celebram o presente
Termo de Colaboração, nos Termos do Edital de Chamada Pública nº 003/2019/PMJ e mediante as
cláusulas seguintes:[...]", leia-se: "O Município de Joinville, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Avenida Hermann August Lepper, nº 10 – Centro, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 83.169.623/0001-10, com interveniência da Secretaria de Educação, na pessoa de seu Titular
Sr................, inscrito no CPF/MF n°. ......................................... denominado
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MUNICÍPIO/SECRETARIA, e o ......................................., com sede na Rua ........................, nº
........., bairro ............., em Joinville – SC, inscrita nº CNPJ/MF sob nº ...................., doravante
denominado CEI, celebram o presente Termo de Colaboração, nos Termos do Edital de Chamada
Pública nº ...................... e mediante as cláusulas seguintes: [...]", no Anexo XVI – Termo de
Colaboração, Cláusula Primeira - Do Objeto, item 1.1, onde se lê: "[...] 1.1 O presente Termo
de Colaboração tem por objeto a ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o
atendimento, de até ............... crianças de 5 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o
Plano de Trabalho/Atendimento, que integra o presente Termo de Colaboração. [...]", leia-
se: "[...] 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por objeto a ação conjunta do
MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o atendimento, de até ............... crianças de 5 meses
a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o Plano de Trabalho/Atendimento, que integra o
presente Termo de Colaboração.[...]", no Anexo XVI, Anexo – Plano de
Trabalho/Atendimento, item 2 – Descrição, onde se lê: "[...] O presente Termo de Colaboração
tem por objeto a ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI para o atendimento, de
até ................. crianças de 5 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias.[...]", leia-se: "[...] O presente
Termo de Colaboração tem por objeto a ação conjunta do MUNICÍPIO/SECRETARIA com o CEI
para o atendimento, de até ................. crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias.[...]", e
no Anexo XVI, Anexo – Plano de Trabalho/Atendimento, item 3 – Metas; onde se lê: 

Nº Descrição por tipo de atendimento Qtde Valor Unitário

1

5 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias.
Período INTEGRAL
Berçário II                  

Maternal I
Maternal II

  

Período Parcial VESPERTINO
Berçário II
Maternal I
Maternal II

  

Período Parcial MATUTINO
Berçário II
Maternal I
Maternal II

  

Leia-se:
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Nº Descrição por tipo de atendimento Qtde Valor Unitário

1

5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias.
Período INTEGRAL

Berçário I
Berçário II
Maternal I
Maternal II

  

Período Parcial VESPERTINO
Berçário I
Berçário II
Maternal I
Maternal II
1º Período
2º Período

  

Período Parcial MATUTINO
Berçário I
Berçário II
Maternal I
Maternal II
1º Período
2º Período

  

 

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 08/06/2021, às 16:59, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9437116 e o
código CRC DD95F944.

 

EXTRATO SEI Nº 9446110/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

O Município de Joinville, através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do 2° Apostilamento ao Termo de
Contrato nº 109/2018 – celebrado(a) entre o Município de Joinville - Subprefeitura da Região
Sul, representada pelo Sr. Fabiano Lopes de Souza, e a empresa contratada Transportes &
Terraplenagem PLX Ltda - ME, inscrita no C.N.P.J nº 03.095.279/0001-22, que versa sobre a
contratação de caminhão basculante com capacidade de 10 m³, para atender os serviços de zeladoria
pública realizado pelas Subprefeituras nas suas respectivas áreas de abrangência, na forma
de Pregão Eletrônico nº 143/2017. O Município apostila o contrato reajustando-o pelo índice
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“IPCA”, referente ao período acumulado de agosto/2019 à julho/2020, em 2,31% (dois inteiros e
trinta e um centésimos por cento). I. Alterando assim, o saldo contratual de R$ 102.211,53 (cento e
dois mil duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos) para R$ 104.568,88 (cento e quatro mil
quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). II. Justifica-se tal reajuste, por solicitação
da empresa através do ofício nº 8527598 e 9002131, com a anuência da Subprefeitura da Região
Sul através do memorando nº 8526714 e 9002140 - SPS.NAD e, sendo ainda previsto no contrato
na Cláusula Quinta - "5.6" e no 6º Termo Aditivo – O valor do contrato poderá ser reajustado após
12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta pelo índice IPCA - Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo na forma do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93." III. Os efeitos
do presente termo retroagem à agosto/2020, razão pela qual se faz necessária a realização do
pagamento de R$ 2.313,97 (dois mil trezentos e treze reais e noventa e sete centavos), que
corresponde à diferença das notas fiscais emitidas de 03/09/2020 à 04/05/2021, conforme
Informação SEI nº 9273797.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9446110 e o
código CRC 002C3851.

 

EXTRATO SEI Nº 9392124/2021 - SES.UCC.AGT

 

 

Joinville, 01 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato de Errata ao 2º Termo de
Apostilamento do Contrato nº 073/2019, celebrado entre o Município de Joinville - Fundo
Municipal de Saúde de Joinville, representada pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa
contratada Custódio Refrigerações Ltda, inscrita no CNPJ nº 05.842.540/0001-36, que versa
sobre a Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção
para equipamentos de climatização e refrigeração, a fim de atender as necessidades da Secretaria
Municipal da Saúde de Joinville, na forma do Pregão Eletrônico nº 210/2019, assinada em
18/05/2021. Onde se lê: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, Leia-se: SEGUNDO
TERMO DE APOSTILAMENTO e Onde se lê 1º) Através do presente termo, o Município
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apostila o contrato incluindo a dotação orçamentária nº 516 - 2 . 46001 . 10 . 305 . 6 . 2.2295 . 0 .
339000 - Fonte de Recurso 238, Leia-se 1º) Através do presente termo, o Município apostila o
contrato incluindo a dotação orçamentária nº 849 – 46001.10.301.6.2.2288.3.3.90.00 – fonte de
recurso – 638

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 08:37, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9392124 e o
código CRC C50AF915.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 9450527/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 789/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada MERCO
SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A - inscrita no CNPJ nº 05.912.018/0001-83, que versa sobre
a Aquisição de fórmulas alimentares e leite em pó para atendimento da demanda da Secretaria
Municipal da Saúde - na forma do Pregão Eletrônico nº 178/2020, assinada em 08/06/2021, no
valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 08:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9450527 e o
código CRC 77A0A23F.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 9447108/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 762/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada Extincom do Brasil
- Comércio e Manutenção de Extintores - inscrita no CNPJ nº 19.320.823/0001-22, que versa sobre
a Aquisição de materiais de rouparia, segurança e apoio para a Secretaria Municipal da Saúde de
Joinville e Hospital Municipal São José - na forma do Pregão Eletrônico nº 087/2020, assinada
em 28/05/2021, no valor de R$ 5.156,65 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco
centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 08:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447108 e o
código CRC EEBC4E9A.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 9447009/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 763/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada N. S. KARYDI -
inscrita no CNPJ nº 24.728.467/0001-10, que versa sobre a Aquisição de materiais de rouparia,
segurança e apoio para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José -
na forma do Pregão Eletrônico nº 087/2020, assinada em 28/05/2021, no valor de R$ 6.444,90
(seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 08:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9447009 e o
código CRC A203D8B7.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 9459213/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 788/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada PORTAL
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - inscrita no CNPJ nº 26.570.361/0001-67, que versa
sobre a Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem
utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria Municipal da Saúde - na
forma do Pregão Eletrônico nº 063/2020, assinada em 09/06/2021, no valor de R$ 4.680,00
(quatro mil seiscentos e oitenta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 15:00, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 16:34, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459213 e o
código CRC 44995CAA.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, SEI Nº 9458935/2021 -
SES.UCC.AGT

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento
n° 775/2021, celebrada entre Município de Joinville - Fundo Municipal de Saúde de
Joinville, representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, e a empresa contratada LABORATORIO
GIMENES LTDA - inscrita no CNPJ nº 01.016.892/0001-81, que versa sobre a Contratação de
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empresa para prestação de serviços em saúde na área de análises clínicas (Laboratório de Apoio)
para a Secretaria de Saúde de Joinville (Laboratório Municipal, Pronto Atendimentos e Unidades de
Pronto Atendimento) e Hospital Municipal São José através do Sistema de Registro de Preços - na
forma do Pregão Eletrônico nº 098/2020, assinada em 02/06/2021, no valor de R$ 95,52 (noventa
e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 15:00, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 16:34, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9458935 e o
código CRC 4B0C39F4.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9415062/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 02 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
277/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educaçãp, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa PR Comércio Atacadista Eireli - inscrita no CNPJ
nº 33.488.848/0001-60, representada pela Sra. Paola Yuri Morikawa Rodrigues, que versa sobre a
aquisição de  gêneros alimentícios (diversos) destinados à elaboração da Merenda Escolar dos
alunos da rede municipal de ensino de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 065/2021,
assinado em 02/06/2021, com a vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9415062 e o
código CRC 046D9748.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9421571/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
273/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Administração e
Planejamento, representada pelo Sr. Ricardo Mafra e a empresa Arquimedes Automação e
Informática Ltda - inscrita no CNPJ nº 05.374.975/0001-01, representada pelo Sr. Danilo Sérgio
Salles, que versa sobre a aquisição de Desktops (computadores de mesa) e Monitores para o
Município de Joinville, conforme Padrões de Especificação Técnica - na forma do Pregão
Eletrônico nº 001/2020, assinado em 07/06/2021, com a vigência 31 de dezembro de 2021, no
valor de R$ 243.200,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9421571 e o
código CRC F53B6F64.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9420711/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
282/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Secretaria de Assistência
Social, representada pela Sra. Fabiana Ramos da Cruz Cardozo e a empresa Cagere Casa
Assistencial Ltda - inscrita no CNPJ nº 19.354.317/0001-54, representada pela Sra. Maria de
Lourdes Dalago, que versa sobre a contratar emergencialmente 1 (uma) vaga em serviço de
acolhimento institucional, na modalidade de Residência Inclusiva, que é previsto para pessoas
com deficiência, jovens e adultos, com idade entre 18 a 59 anos, que não dispõem de condições
de autossustentabilidade e/ou retaguarda familiar temporária ou permanente, pelo prazo de
até 180 dias - na forma da Dispensa de Licitação nº 157/2021, assinado em 04/06/2021, com a
vigência de 08 (oito) meses, no valor de R$  37.500,00  (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9420711 e o
código CRC 9E95F992.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9424814/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
280/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Assistência Social/Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS, representada pelo Sra. Fabiana Ramos da Cruz
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Cardozo e a empresa Cagere Casa Assistencial Ltda - inscrita no CNPJ nº 19.354.317/0001-54,
representada pelo Sra. Maria de Lourdes Dalago, que versa sobre a contratar emergencialmente
07 (sete) vagas de acolhimento institucional, na modalidade de Residência Inclusiva, nos
termos da Resolução n° 109/2009 do CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social ou
legislação que venha substituir, que é prevista para pessoas com deficiência, jovens e adultos,
com idade entre 18 a 59 anos, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e/ou
retaguarda familiar temporária ou permanente - na forma da Dispensa de Licitação nº
156/2021, assinado em 07/06/2021, com a vigência até 07 de fevereiro de 2022, no valor de R$
262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9424814 e o
código CRC ADF9DD2F.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9432850/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
274/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização
Solidária do Planalto Norte/SC - COMSOL - inscrita no CNPJ nº 08.375.640/0001-98,
representada pelo Sr. Juliano Cesar Niedzielski, Presidente, e Sr. Edilson Geviesk, Tesoureiro, que
versa sobre a aquisição de gêneros alimentícios (Diversos) oriundos da Agricultura Familiar
destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville - na
forma de Chamada Pública nº 030/2021, assinado em 07/06/2021, com a vigência até 31 de
dezembro de 2021, no valor de R$ 199.946,00  (cento e noventa e nove mil, novecentos e
quarenta e seis reais).
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9432850 e o
código CRC 46AEF676.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9432955/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
275/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Merenda Mais de Suzano Alimentos Eireli -
inscrita no CNPJ nº 28.367.239/0001-13, representada pelo Sr. Gunnar Vieira Gosch, que versa
sobre a aquisição de alimentação especial destinada à elaboração da Merenda Escolar para as
Unidades Educacionais do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº
054/2021, assinado em 07/06/2021, com a vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$
78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9432955 e o
código CRC 687F14C9.
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EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9433038/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
213/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa Juarpo Comércio Atacadista Eireli - inscrita
no CNPJ nº 26.982.741/0001-09, representada pela Sra. Poliana Menestrina, que versa sobre a
aquisição de carnes e frios destinadas à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de
ensino de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº 043/2021, assinado em 07/06/2021, com
a vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 763.500,00 (setecentos e sessenta e três mil
e quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9433038 e o
código CRC C0504CB2.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9433203/2021 - SAP.USU.ACO

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

O Município de Joinville através da Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Extrato do Termo de Contrato n°
278/2021, celebrado entre o Município de Joinville - Secretaria de Educação, representada
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pelo Sr. Diego Calegari Feldhaus e a empresa PR Comércio Atacadista Eireli - inscrita no CNPJ
nº 33.488.848/0001-60, representada pela Sra. Paola Yuri Morikawa Rodrigues, que versa sobre
a aquisição de alimentação especial destinada à elaboração da Merenda Escolar para as
Unidades Educacionais do Município de Joinville - na forma do Pregão Eletrônico nº
054/2021, assinado em 07/06/2021, com a vigência até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$
12.437,80 (doze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 09/06/2021, às 09:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9433203 e o
código CRC DCF7FB6F.

 

EXTRATO DE CONTRATOS SEI Nº 9348660/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 27 de maio de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
TERMO DE CONTRATO N º 063/2021, com os seguintes dados:

CONTRATADA: SOLAR INSTRUMENTAÇÃO, MONITORAÇÃO E CONTROLE LTDA

CNPJ: 01.639.034/0001-93

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLUVIOMETROS DIGITAL SEM FIO E AMOSTRADOR
AUTOMÁTICO PORTÁTIL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

VIGÊNCIA: 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS

VALOR: R$ 8.138,00
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Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 09/06/2021, às 12:12, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 09/06/2021, às 15:42, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9348660 e o
código CRC 8C2FADB1.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 9433442/2021 - SAP.UPL

 

 

Joinville, 07 de junho de 2021.

Município de Joinville

Extrato de Termo Aditivo

 

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 027/2019/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville, com a interveniência da Secretaria de
Assistência Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Joinville - APAE.

Objeto: a) Prorrogar a vigência do Termo de Colaboração nº 027/2019/PMJ para
07/06/2022, conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social (8973882) e Plano de
Trabalho aprovado pela instituição (9091447); b) Acrescentar R$ 243,83 (duzentos e quarenta e três
reais e oitenta e três centavos) por parcela, passando para R$ 10.634,78 (dez mil seiscentos e trinta e
quatro reais e setenta e oito centavos) o valor máximo a ser repassado mensalmente a partir de junho
de 2021, de acordo com o cronograma de desembolso, conforme solicitação da Secretaria de
Assistência Social (8973882) e Plano de Trabalho aprovado pela instituição (9091447).

Valor: R$ 127.617,36 (cento e vinte e sete mil seiscentos e dezessete reais e trinta
e seis centavos).

Data de assinatura: Joinville, 07 de junho de 2021.

Vigência: a partir da assinatura, até 07/06/2022.

Signatários: Fabiana Ramos da Cruz Cardozo, pelo Município/FMAS, e, Heloisa
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Walter de Oliveira, pela APAE.

Documento assinado eletronicamente por Monica Regina Correa,
Gerente, em 08/06/2021, às 14:48, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 09/06/2021, às 08:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9433442 e o
código CRC 4CB34F55.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 9404765/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CPC

 

 

Joinville, 02 de junho de 2021.

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato do
Segundo Termo Aditivo ao Contrato N º 167/2020, com os seguintes dados:

CONTRATADA: NEURI ANTONIO PESSAIA EIRELI EPP

OBJETO: A prorrogação/renovação dos prazos de execução e vigência contratual por mais 12
(doze) meses e a alteração da titularidade da parte no Contrato nº 167/2020 da empresa NEURI
ANTONIO PESSAIA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 79.790.077/0001-62 para a
empresa ABAITI ENGENHARIA LTDA.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Licitação Nº 021/2020

PRAZO: 20/07/2022

VALOR: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)

Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos
Santos, Diretor(a) Técnico(a), em 09/06/2021, às 12:10, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 09/06/2021, às 15:39, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9404765 e o
código CRC EDF07921.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9450091/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação do(a) Sr(a). ALINE VIEIRA no Concurso Público -
Edital 001-2009 no Cargo 0703 - PROFESSOR 6-9 ANO ENSINO FUNDAMENTAL
CIÊNCIAS, vimos convocá-lo(a) para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria
nº 1278/2020  para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br

Para tanto, favor providenciar  a documentação conforme previsto no Edital
anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 08:01, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9450091 e o
código CRC 07A428B6.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9452803/2021 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora SOLANGE DE SOUZA no Processo Seletivo
- Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 10:03, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9452803 e o
código CRC 2555C022.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9453232/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor DIONATA FERNANDES DE VARGAS no
Processo Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino
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Fundamental Matemática, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de
acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 10:19,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9453232 e o
código CRC AE3DE279.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9453322/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MIRLA ALMEIDA MACEDO DE SOUSA no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0043 - Enfermeiro, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 10:22, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9453322 e o
código CRC 9A507AB1.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9453468/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor HELEN TAILANE MUDRAK BAUER no Processo
Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 10:28,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9453468 e o
código CRC 261F840D.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9453933/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MIANO no
Processo Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0115 - Médico Plantonista Clínica
Médica, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 10:44, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9453933 e o
código CRC 2DC1263B.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9454471/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor Ezequiel Cabral de Souza Lima no Ato de
Contratação Emergencial no Cargo 0654 - Médico da Estratégia de Saúde da Família, vimos
convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 24h, contadas a partir da correspondência enviada por e-mail pela Área de
Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
                           Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do
Ato anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:03, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9454471 e o
código CRC 64741DAF.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9454654/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhora LORENA PITTS BARBOSA DE
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MELO no Ato de Contratação Emergencial no Cargo 0654 - Médico da Estratégia de Saúde da
Família, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº
1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 24h, contadas a partir da correspondência enviada por e-mail
pela Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
                           Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do
Ato anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:11, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9454654 e o
código CRC 790B7E8A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9454763/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor DAIANI FABÍOLA TRINDADE no Processo
Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0707 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental
Matemática, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:16,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9454763 e o
código CRC 691660DE.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9455070/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor Paulo Cesar Silva no Ato de Contratação
Emergencial no Cargo 0654 - Médico da Estratégia de Saúde da Família, vimos convocá-lo para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo
de 24h, contadas a partir da correspondência enviada por e-mail pela Área de Recrutamento da
Secretaria de Gestão de Pessoas.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
                           Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do
Ato anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:28, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9455070 e o
código CRC 32AF455E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9455292/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor FLAVIO ALEXANDRE OLIVEIRA
SCHWENGBER no Ato de Contratação Emergencial no Cargo 0654 - Médico da Estratégia de
Saúde da Família, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 24h, contadas a partir da correspondência enviada por
e-mail pela Área de Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
                           Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do
Ato anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:36, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9455292 e o
código CRC 04997A2C.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9455434/2021 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor Camila Machado Benedet no Ato de
Contratação Emergencial no Cargo 0654 - Médico da Estratégia de Saúde da Família, vimos
convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 24h, contadas a partir da correspondência enviada por e-mail pela Área de
Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
                           Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do
Ato anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:43, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9455434 e o
código CRC F4A5ABB0.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9455625/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor Caio Marília Penna Botezelli no Ato de
Contratação Emergencial no Cargo 0654 - Médico da Estratégia de Saúde da Família, vimos
convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
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a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 24h, contadas a partir da correspondência enviada por e-mail pela Área de
Recrutamento da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
                           Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 6.1 do
Ato anteriormente indicado.

 

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:49, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9455625 e o
código CRC A4BCC747.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9455627/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor PAULO ANDRE DE CARLI no Processo Seletivo -
 Edital 003-2021-SGP no Cargo 0712 - Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental História,
vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº
1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 11:49,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9455627 e o
código CRC FD0BABA4.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9455920/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora SANDRA MARIA LEMOS no Processo Seletivo
- Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-la para
enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de
Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:02, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9455920 e o
código CRC 58E789D1.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456031/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação do Senhor MARCO AURELIO GONCALVES SOARES no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos
convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:07, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456031 e o
código CRC 67A64F06.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456106/2021 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora TANIA MARA MELO DE BARROS no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0023 - Auxiliar de Educador, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:11, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456106 e o
código CRC 24BA05F5.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456207/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor CÍNTIA CRISTINA SCHULTZ no Processo
Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0713 - Professor do Ensino Fundamental de
Inglês, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria
nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.
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Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:16,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456207 e o
código CRC 397FCF0E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456350/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora ELIZETE DO CARMO PADILHA LUBAWSKI no
Processo Seletivo - Edital 001-2019-SGP no Cargo 0317 - Agente de Combate às
Endemias, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.5 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento
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Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:23, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456350 e o
código CRC 6BC45F78.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456364/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor FELIPE JOÃO DUTRA no Processo Seletivo -
 Edital 003-2021-SGP no Cargo 0713 - Professor do Ensino Fundamental de Inglês,
vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº
1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da
Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:24,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456364 e o
código CRC A3BD058C.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456453/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora PRISCILA HOFFMANN DA PAIXAO no
Processo Seletivo - Edital 002-2020-SGP no Cargo 0245 - Psicólogo, vimos convocá-la
para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para
a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de
Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Lara Cristiane da Luz Jaski,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:30, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456453 e o
código CRC A45A1558.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456601/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.
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Tendo em vista a aprovação do Senhor MARILÚ BEBIANE BONESSI DA SILVA no
Processo Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0703 - Professor 6-9 Ano Ensino
Fundamental de Ciências, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica, de
acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:38,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456601 e o
código CRC A1C97603.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9456729/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor FERNANDA KEISER VIEIRA no Processo
Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0705 - Professor Educação Infantil e Ensino
Fundamental Educação Física, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica,
de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 12:44,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9456729 e o
código CRC 183FECC8.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9457022/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor RODRIGO SACAVEM no Processo Seletivo -
 Edital 003-2021-SGP no Cargo 0705 - Professor Educação Infantil e Ensino
Fundamental Educação Física, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica,
de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 13:00,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9457022 e o
código CRC D1056539.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9457190/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LETICIA ELISIANE DE MORAES no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 13:03, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9457190 e o
código CRC C32D4225.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9457362/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor MORIETTY CRISTINA MOREIRA no Processo
Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0705 - Professor Educação Infantil e Ensino
Fundamental Educação Física, vimos convocá-lo para enviar correspondência eletrônica,
de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de
Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 13:12,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9457362 e o
código CRC 5A313782.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9457445/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora TAINA QUADROS DOS SANTOS no Processo
Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0700 - Professor 1-5 Ensino Fundamental
Séries Iniciais, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
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Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 13:17, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9457445 e o
código CRC F5E0A696.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9457546/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Tendo em vista a aprovação do Senhor MANOELA SANTANA DE JESUS PEREIRA no
Processo Seletivo - Edital 003-2021-SGP no Cargo 0705 - Professor Educação Infantil e
Ensino Fundamental Educação Física, vimos convocá-lo para enviar correspondência
eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 9.6 do Edital
anteriormente indicado.
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Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira Meira
Lemos de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 13:21,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9457546 e o
código CRC F7C6507E.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9457776/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora MARINA HELENA SIQUEIRA COSTA no
Processo Seletivo - Edital 005-2020-SGP no Cargo 0801 - Professor Educação Infantil
200h/mês, vimos convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a
Portaria nº 1278/2020 para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de
Pessoas, da Prefeitura Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
partir da publicação deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 13:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9457776 e o
código CRC 2ECA3667.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9458258/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora RAIANE FUCK SILVANO no Processo Seletivo -
 Edital 005-2020-SGP no Cargo 0801 - Professor Educação Infantil 200h/mês, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 13:57, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9458258 e o
código CRC ACB22200.
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ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 9458591/2021 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Tendo em vista a aprovação da Senhora LUANA MARIS BORRI no Processo Seletivo -
 Edital 005-2020-SGP no Cargo 0701 - Professor Educação Infantil 100h/mês, vimos
convocá-la para enviar correspondência eletrônica, de acordo com a Portaria nº 1278/2020
para a Área de Recrutamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Prefeitura
Municipal de Joinville, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação
deste.

Email: sgp.uds.are@joinville.sc.gov.br
Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marilene Ettel Pereira,
Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021, às 14:15, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9458591 e o
código CRC DC9039C7.

 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AUA SEI Nº 1/2021 - SAMA.UAT.AEE

A presente licença é válida até 08/06/2022 totalizando 18 meses.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, pessoa jurídica de direito público interno,
criada pela Lei Complementar Municipal (LC) nº 495, de 16/01/2018 - Art.2º, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º. da LC nº 418/2014 e art. 9º da Lei Complementar
Federal 140 de 08/12/2011, em conformidade com o Decreto Municipal nº 13.556 de 16/04/2007 e
Portaria Estadual nº 11/2007 publicada no Diário Oficial - SC. nº 18.117/2007, confere a presente
Autorização.
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1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO

Razão Social: Companhia Águas de Joinville - CAJ

CNPJ: 07.226.794/0001-55

Atividade: Recuperação de áreas degradadas através de conformação de relevo, exceto áreas
contaminadas

CONSEMA: 71.80.00

Endereço: Rua Albano Schmidt, 3365

Bairro: Boa Vista

Inscrição Imobiliária: 13.21.31.72.0735

Responsável Técnico pela execução: Jeison Fabiano Vieira

Registro profissional: CREA/SC nº 147831-1

ART: nº 7792252-1 (9320963)

2-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Autorização Ambiental, concedida com base nos Pareceres Técnicos SEI
nº 9166831, 9440633 e Autorização de Corte nº 14 (7583320), refere-se a viabilidade de execução
de um Plano de Recuperação de Área Degradada através de conformação de relevo no endereço
acima citado, contendo área útil de intervenção de 1,19 ha, nas matrículas 27.030 e 57.720 – 1º R.I. 

 

3 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Derradeiramente, informamos que o requerente acima aludido está ciente das determinações e
condicionantes abaixo transcritas:

3.1 A execução dos projetos deve seguir as instruções, normas e legislação pertinentes, de
responsabilidade dos projetistas (responsáveis técnicos);

3.2 Possuir anuência do proprietário do imóvel para realização das obras;

3.3 Apresentar ART de sondagem;

3.4 Apresentar ART dos ensaios laboratoriais para a definição dos Parâmetros Geotécnicos de solo;

3.5 Apresentar a Inclusão no projeto Geotécnico de análise de estabilidade para a secção 4 da
encosta, segundo as normas de segurança da NBR 11682/09;

3.6 Deverá proceder o monitoramento geotécnico da encosta (pré, durante e pós
obras) por profissional responsável técnico habilitado com ART;

3.7 Deverá a Companhia Águas de Joinville ao iniciar as obras, comunicar os órgãos públicos de
atendimento à emergência, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Joinville, apresentando-lhes o
cronograma de obras definitivo;

3.8 Obras deverão ser executadas por profissional Geotécnico especializado e com comprovada
experiência;

3.9 Deverá a Companhia Águas de Joinville ao iniciar as obras, comunicar os orgãos públicos de
atendimento à emergência, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Joinville, apresentando-lhes o
cronograma de obras definitivo;
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3.10 Deverá seguir as normas de segurança da NBR 9061/85, a Lei Estadual nº 9.748 e a outorga
de recursos hídricos;

3.11 É vedado atividade de adutoras na extensão da encosta durante as obras de estabilização;

3.12 Durante a execução das obras não poderá ocorrer o carreamento de sólidos para o sistema de
drenagem;

3.13 Deverá proceder a instalação de dispositivos de monitoramento geotécnico da encosta
(inclinômetro, piezômetro e marcos topográficos);

3.14 Deverá ser confeccionados laudos de monitoramento antes, durante e após as obras. 

3.15 Projeto poderá sofrer adequações desde que profissional especializado entenda a necessidade
de adequações para o bom andamento e segurança da encosta. Neste caso, deverá produzir
documento dando conta das adequações;

3.16 Deverá possuir engenheiro Geotécnico responsável pela encosta com ART de monitoramento
enquanto o reservatório estiver em operação;

3.17 Deverá confeccionar Plano de manutenção dando conta dos procedimentos de constância dos
dispositivos de drenagens e vegetação;

3.18 O proprietário e/ou empreendedor responderá por danos a vias de acesso, a terrenos e
edificações vizinhas, à drenagem urbana e ao entorno em geral (vegetação, cursos d'água, etc.);

3.19 Com relação à origem do material de aterro, este deve ser proveniente de jazida legalizada. É
vedada a comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando o
seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra (Código de Mineração - Art. 3º - § 1º -
 Decreto-Lei nº 227/67);

3.20 Seguir as condicionantes e orientações presentes na Autorização para Corte de Vegetação nº
14/2020 (SEI nº 7583320) prorrogada através do Oficio SAMA.UAT.AVE nº 9165074.

3.20 Deverá constar placa na obra com o nome do Responsável Técnico com a devida ART, nº das
licenças ambientais e autorizações.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar
as condicionantes, medidas de controles e adequação, suspender ou cancelar a presente
autorização, caso ocorra:

-violação ou inadequação de qualquer condicionante ou dispositivo legal;

-omissão ou falta de informações relevantes que subsidiaram a emissão da presente
autorização;

-superveniência de fatos que possam causar graves riscos ao meio ambiente ou a saúde
pública;

-operação inadequada dos sistemas de controle ambiental

A presente autorização não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer
natureza, exigidas pela legislação vigente.

Esta autorização não permite o corte de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da
mata atlântica, nem atividades de terraplanagem.

Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de
solicitação de autorização ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria de
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Agricultura e Meio Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Marize Joanini de Oliveira,
Gerente, em 08/06/2021, às 16:31, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Schirlene Chegatti,
Secretário (a), em 08/06/2021, às 17:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9445437 e o
código CRC 08F2131A.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE E DEVE
SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROJETOS APRESENTADOS À SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOINVILLE, OS QUAIS SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
PROCESSO.

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 9390418/2021 - SES.UCC.ASU

O Hospital Municipal São José de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que diante da
Homologação do Pregão Eletrônico nº 047/2021, resolve registrar os preços para futura e
eventual Aquisição de dietas enterais e módulos nutricionais para pacientes internados e
pacientes do ambulatório de Oncologia do Hospital Municipal São José, nas quantidades,
termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e seus respectivos itens e valores
unitários, quais sejam: Pro Vida Comercio de Equipamentos Ltda: Item 42 - R$ 0,0487; Item  43 -
R$ 0,0487. 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 11:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9390418 e o
código CRC E7C989E7.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, SEI Nº 9436599/2021 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos
interessados que homologa parcialmente o processo licitatório levado a efeito através do Edital de
Credenciamento nº 435/2020, destinado ao Credenciamento de Prestadores de Serviços de
Saúde para realização de Consulta Médica em Atenção Especializada aos usuários do
Sistema Único de Saúde, conforme código 03.01.01.007-02 da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPM – SIGTAP/SUS, bem como o julgamento efetuado pela Comissão de
Licitação adjudicando o objeto licitado à empresa habilitada, qual seja: FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE, inscrita no CNPJ nº 84.714.682/0004-37,
nos termos dos itens constantes no Parecer SEI Nº 8725311 - SES.UAA.ACA e requerimento de
credenciamento apresentado.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 08/06/2021, às 15:57, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 08/06/2021, às 16:13, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9436599 e o
código CRC 131E7CB2.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9450464/2021 -
CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados que
homologa o processo licitatório levado a efeito através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
044/2021,  destinado à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE
PH, bem como o julgamento efetuado pela pregoeira e equipe de apoio, a empresa classificada e seu
respectivo valor, qual seja:

EMPRESA: EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 08.609.254/0001-13.

VALOR GLOBAL: R$ 19.530,00 (dezenove mil quinhentos e trinta reais).

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 09/06/2021, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 09/06/2021, às 13:24, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 09/06/2021, às 16:37,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9450464 e o
código CRC 2144AFED.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 9444762/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com o que preceitua a Lei 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos da
CAJ e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de PROCESSO DE
LICITAÇÃO DA CAJ - PLC Nº 022/2021, destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CIVIL EM DIVERSAS UNIDADES DA CIA ÁGUAS DE JOINVILLE,
na Data/Horário: 06/07/2021 às 14:00 horas, na Sala de Licitações da CAJ, no endereço: Rua XV
de Novembro nº 3.950, bairro Glória, Joinville/SC. O edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 08/06/2021, às 13:56, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 08/06/2021, às 14:02, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 08/06/2021, às 14:43,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 09/06/2021, às 13:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9444762 e o
código CRC 1ABBD602.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 9445061/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com o que preceitua a Lei 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos da
CAJ e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de PROCESSO DE
LICITAÇÃO DA CAJ - PLC Nº 030/2021, destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CERCAMENTO DA ELEVATORIA EEE-DORIS DOBNER NASS, ACESSO À ETA
CUBATÃO E ETE JARIVATUBA, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, na
Data/Horário: 14/07/2021 às 14:00 horas, na Sala de Licitações da CAJ, no endereço: Rua: XV de
Novembro nº 3.950, bairro Glória, Joinville/SC. O edital e seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 08/06/2021, às 14:09, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 08/06/2021, às 14:56, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 09/06/2021, às 16:51,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 09/06/2021, às 17:01, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9445061 e o
código CRC 9926B508.

AVISO DE LICITAÇÃO, SEI Nº 9445410/2021 - CAJ.DICAF.GSL.CLC

A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com o que preceitua a Lei 13.303/16 e Regulamento de Licitações e Contratos da
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CAJ e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de PROCESSO DE
LICITAÇÃO DA CAJ - PLC Nº 027/2021, destinado a EXECUÇÃO DE OBRAS DE
MELHORIAS NO PAVIMENTO TÉRREO DO NOVO FLOCODENTADOR E NO
ACESSO DA ETA CUBATÃO, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, na
Data/Horário: 15/07/2021 às 14:00 horas, na Sala de Licitações da CAJ, no endereço: Rua XV de
Novembro nº 3.950, bairro Glória, Joinville/SC. O edital e seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 09/06/2021, às 12:13, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Alexandre Barcos,
Coordenador (a), em 09/06/2021, às 16:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 09/06/2021, às 16:46,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9445410 e o
código CRC 963794D0.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9431138/2021 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público
que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP
nº. 100/2021, destinado a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da
Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Joinville na Data/Horário: 21/06/2021 às 9h, para
abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites
www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 07/06/2021, às 15:30, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 07/06/2021, às 15:50, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9431138 e o
código CRC 17AA7857.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 9448178/2021 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público
que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP
nº. 077/2021, destinado a Aquisição de bicicletas e cadeados articulados, para serem utilizadas
pelas Agentes Comunitárias de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
da Saúde na Data/Horário: 22/06/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-se à
disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio da Rosa, Diretor (a)
Executivo (a), em 09/06/2021, às 11:25, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jean Rodrigues da Silva,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 11:52, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9448178 e o
código CRC B895077A.

 

DECISÃO SEI Nº 9452168/2021 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Requerimento Administrativo n. 171/2021/NAT

Solicitante: O. M.

Órgão/Unidade de origem: Farmácia Escola

 

Diante do parecer técnico desfavorável e dos fundamentos expostos no Relatório
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Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI n. 9248785), INDEFIRO, com fundamento no
art. 23, IV, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação formulada pelo usuário O.
M., assistido pela Farmácia Escola, que objetivava o fornecimento de rivaroxabana 10 mg em favor
do Solicitante.

Comunique-se.

 

Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 09/06/2021, às 09:40, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9452168 e o
código CRC EDF5769B.

 

DECISÃO SEI Nº 9452244/2021 - SES.UAP.NAT

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

Requerimento Administrativo n. 145/2021/NAT

Solicitante: M. C. de S.

Órgão/Unidade de origem: UBS Aventureiro I

 

Diante do parecer técnico desfavorável, da manifestação e dos fundamentos
expostos no Relatório Final lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico (SEI
n. 9222785), INDEFIRO, com fundamento no art. 23, III, do Decreto n. 30.043/2017, a solicitação
formulada pelo usuário M. C. de S., assistido pela UBS Aventureiro I, que objetivava o
fornecimento de nintedanibe 150 mg em favor do Solicitante.

Comunique-se.

 

Ana Paula Barauna
Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barauna,
Coordenador (a), em 09/06/2021, às 09:42, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9452244 e o
código CRC BCA45904.

 

ERRATA SEI Nº 9442128/2021 - SED.NAD

 

 

Joinville, 08 de junho de 2021.

 

PORTARIA Nº 585/2021-SED.GAB, de 02 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville nº 1724, de 02 de junho de 2021.

 

Onde se lê:  Para composição de comissão para realização da última avaliação de desempenho no
estágio probatório da servidora Maria Laura Mafra, matrícula 49821.

 

Leia-se:  Para composição de comissão para realização da terceira avaliação de desempenho no
estágio probatório da servidora Maria Laura Mafra, matrícula 49821.

 

Diego Calegari Feldhaus

Secretário de Educação

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus,
Secretário (a), em 09/06/2021, às 13:51, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9442128 e o
código CRC 3FB20206.
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RESOLUÇÃO SEI Nº 9454150/2021 - SAS.UAC

 

 

Joinville, 09 de junho de 2021.

 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Lei nº 5.622 de 25 de setembro de 2006, alterada pela

Lei nº 8.740, de 01 de outubro de 2019

 

 

Resolução nº 034 de 08 de junho de 2021.

 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 08 de junho de 2021;

 

Considerando que o CMAS possui atribuições de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão
dos recursos e ações em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

 

Considerando o Ofício SEI Nº 9418471/2021 – SAS.UAF.ACV referente ao Termo Aditivo e
Termo de Colaboração nº 044/2018/PMJ firmado entre o Município de Joinville e a
Associação Ecos de Esperança, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para
análise e deliberação do reajustado pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor e prorrogação de vigência do Serviço de Acolhimento Institucional de
Crianças e Adolescentes – Casa Lar.

 

Considerando o parecer favorável da Comissão de Legislação, Normas e Financiamento e
reunião ordinária realizada nesta data;

 

Resolve:
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Art. 1º Aprovar o Termo de Colaboração – Reajuste INPC da Associação Ecos de
Esperança. O presente Termo tem por objetivo o auxílio financeiro visando a oferta de até
12 vagas para crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco social
no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes - Proteção Social
Especial – Alta Complexidade;

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Esta resolução possui o anexo SEI 9454233

 

Rute Bittencourt

Presidente do CMA

Documento assinado eletronicamente por Rute Bittencourt, Usuário
Externo, em 09/06/2021, às 11:07, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9454150 e o
código CRC CA0D64A5.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 9437171/2021 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, através do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos
interessados o julgamento dos documentos de habilitação referente ao Edital de Credenciamento
nº 452/2020, destinado ao Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde para
realização de Procedimentos com Finalidade Diagnóstica Grupo 02 Sub-
Grupo 05 Diagnóstico por Ultrassonografia, acrescido de Consultas, para atendimento aos
usuários do SUS. Após análise detalhada de todas as exigências do edital, a Comissão DECIDE
HABILITAR a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE, inscrita no
CNPJ sob nº 84.714.682/0004-37. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de
recursos. A ata de julgamento encontra-se na íntegra no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Portal
de Licitações".

Joice Claudia Silva da Rosa - Presidente da Comissão - Portaria Conjunta nº 004/2021/SMS/HMSJ
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Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa,
Servidor(a) Público(a), em 08/06/2021, às 09:17, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9437171 e o
código CRC E2BC5C28.

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, SEI Nº 9437802/2021 - SES.UCC.ASU

O Município de Joinville, através do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos
interessados o julgamento dos documentos de habilitação referente ao Edital de Credenciamento
nº 452/2020, destinado ao Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde para
realização de Procedimentos com Finalidade Diagnóstica Grupo 02 Sub-
Grupo 05 Diagnóstico por Ultrassonografia, acrescido de Consultas, para atendimento aos
usuários do SUS. Após análise detalhada de todas as exigências do edital, a Comissão DECIDE
HABILITAR a empresa Clínica de Radiologia Imagem Diagmax Joinville Ltda. Fica aberto o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. A ata da reunião para julgamento das
documentações encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link
"Portal de Licitações".

Joice Claudia Silva da Rosa - Presidente da Comissão - Portaria Conjunta nº 004/2021/SMS/HMSJ

Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa,
Servidor(a) Público(a), em 08/06/2021, às 09:27, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9437802 e o
código CRC 855334B0.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 175/2021

Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:

 

Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
066/2021, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa TIGRE MATERIAIS E
SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, conforme quantidades, condições e
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especificações constantes no Termo de Referência, conforme especificações, na forma do Pregão
Eletrônico nº 036/2021.

 

Juliano Jorge da Silva, Matrícula n° 829 - Gestor Titular

Alexandre de Carvalho, Matrícula n° 613 - Fiscal Titular

Dario Marcio Friedemann, Matrícula n° 409 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor da Ata compete:

a) Cuidar das questões relativas:

1) A prorrogação da Ata junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente com
antecedência razoável;

3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;

4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução da Ata.

b) Exigir o fiel cumprimento da Ata;

c) Notificar a empresa registrada em qualquer ocorrência desconforme com as
cláusulas da Ata, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;

d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:

1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis; ou

2) Promover alteração da Ata.

e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da empresa registrada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;

f) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
da Ata;

g) Negociar a Ata sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;

h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;

i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada/empresa registrada todos os
fatos dignos de nota;

j) Qualquer alteração de condição da Ata deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
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registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) da Ata compete:

a) Ler atentamente a Ata e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;

b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da empresa registrada que
estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando
lhe faltar competência;

c) Verificar a execução do objeto da Ata, proceder à sua medição e formalizar a
atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;

d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;

e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor da Ata;

g) Fiscalizar a manutenção, pela empresa registrada, das condições de sua
habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

h) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto registrado;

i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o vencimento
da Ata e de sua garantia quando houver.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 08/06/2021, às 17:26, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9448370 e o
código CRC 57B42A20.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 176/2021

Giancarlo Schneider, Diretor Presidente da Companhia Águas de Joinville, no
exercício de suas atribuições legais de acordo com o disposto no Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville (CAJ), resolve:
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Art. 1º - Designar a Comissão de Fiscalização do CONTRATO Nº 064/2021,
firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa CONAUT CONTROLES
AUTOMÁTICOS LTDA, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO
ELETROMAGNÉTICO, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste
Termo de Referência, conforme especificações, na forma do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 046/2021.

Lucia Maria Andrade Rodrigues, Matrícula n° 148- Gestor Titular

Rivanildo Pessoa Geremias, Matrícula n° 621 - Fiscal Titular

Jayne Garcia, Matrícula n° 1358 - Fiscal Titular

Jonas Pereira, Matrícula n° 428 - Fiscal Suplente

 

Art. 2º Ao Gestor do Contrato compete:

a) Cuidar das questões relativas:

1) A prorrogação de Contrato junto à autoridade competente, que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

2) A comunicação para eventual abertura de nova licitação à área competente com
antecedência razoável;

3) Ao encaminhamento do pagamento de Notas Fiscais para pagamento;

4) A comunicação ao setor competente sobre problemas detectados na CAJ que
interfiram na execução contratual.

b) Exigir o fiel cumprimento do contrato;

c) Notificar a contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação;

d) Solicitar a instauração de processo administrativo com o objetivo de:

1) Apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
contrato, para aplicação das penalidades cabíveis; ou

2) Promover alteração contratual.

e) Acompanhar os processos administrativos de que trata o inciso anterior, sendo
que as alterações de interesse da contratada deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo
da execução;

f) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
do contrato;

g) Negociar o contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos deste Regulamento;

h) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
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i) Documentar nos autos e no cadastro da contratada todos os fatos dignos de nota;

j) Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior
hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes, em tempo hábil.

 

k) Acompanhar e controlar a execução financeira dos contratos ou atas de
registros de preços, bem como seus saldos no sistema ERP, inclusive efetuando a baixa de eventual
saldo em caso de encerramento de contrato ou renovação contratual.

 

Art. 3º Ao(s) Fiscal(is) de Contratos compete:

a) Ler atentamente o contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;

b) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da contratada que estiverem sob a
sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar
competência;

c) Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar
a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a
atestação/medição;

d) Antecipar-se para solucionar problemas que afetem a relação contratual;

e) Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

f) Encaminhar as medições devidamente atestadas ao gestor de contrato;

g) Fiscalizar a manutenção, pela contratada, das condições de sua habilitação e
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

h) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto contratado;

i) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.

 

Art. 4º Esta Designação entra em vigor nesta data e terá vigência até o vencimento
do contrato e de sua garantia quando houver.

Documento assinado eletronicamente por Giancarlo Schneider, Diretor
(a) Presidente, em 09/06/2021, às 15:36, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 9459327 e o
código CRC A292ACA7.
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