
PORTARIA Nº 210/CBMSC, de 29/04/2022.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições legais 
e com base nos Art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 380, de 03 
de maio de 2007, com alterações da   Lei Complementar nº 767, 
de 21 de dezembro de 2020; Lei Complementar nº 614, de 20 de 
dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.274, de 11 
de  maio de 2021, combinado com a Deliberação nº 669/2019 – 
569/2020 e 1406/2021 do Grupo Gestor do Governo estadual, 
resolve DESIGNAR para o Corpo temporário de Inativos da Se-
gurança Pública (CtISP), o ST BM RR Mtcl 922335-5 AROLDO 
WERNER, para atuar na 1º/2ª/9º BBM – São Bento do Sul, no 
período de 09 de maio de 2022 a 08 de maio de 2024, em con-
formidade com as atividades previstas nos §2º e §3º do Art. 1º da 
Lei Complementar nº 380/2007.
Coronel BM MARCOS AURÉLIO BARCELOS
Comandante-Geral do CBMSC

Cod. Mat.: 819831

PORTARIA Nº 211/CBMSC, de 29/04/2022.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições legais 
e com base nos Art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 380, de 03 
de maio de 2007, com alterações da   Lei Complementar nº 767, 
de 21 de dezembro de 2020; Lei Complementar nº 614, de 20 de 
dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.274, de 11 
de  maio de 2021, combinado com a Deliberação nº 669/2019 – 
569/2020 e 1406/2021 do Grupo Gestor do Governo estadual, 
resolve DESIGNAR para o Corpo temporário de Inativos da Se-
gurança Pública (CtISP), o ST BM RR Mtcl 913040-3 AMARILDO 
DE JESUS, para atuar na 1º/2ª/9º BBM – São Bento do Sul, no 
período de 02 de maio de 2022 a 01 de maio de 2024, em con-
formidade com as atividades previstas nos §2º e §3º do Art. 1º da 
Lei Complementar nº 380/2007.
Coronel BM MARCOS AURÉLIO BARCELOS
Comandante-Geral do CBMSC

Cod. Mat.: 819832

PORTARIA Nº 212/CBMSC, de 29/04/2022.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições legais 
e com base nos Art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 380, de 03 
de maio de 2007, com alterações da   Lei Complementar nº 767, 
de 21 de dezembro de 2020; Lei Complementar nº 614, de 20 de 
dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.274, de 11 
de  maio de 2021, combinado com a Deliberação nº 669/2019 – 
569/2020 e 1406/2021 do Grupo Gestor do Governo estadual, 
resolve DESIGNAR para o Corpo temporário de Inativos da Se-
gurança Pública (CtISP), o 3º Sgt BM RR Mtcl 923863-8 VALDIR 
ADRIANO PEREIRA, para atuar na 1º/2ª/9º BBM – São Bento do 
Sul, no período de 02 de maio de 2022 a 01 de maio de 2024, em 
conformidade com as atividades previstas nos §2º e §3º do Art. 1º 
da Lei Complementar nº 380/2007.
Coronel BM MARCOS AURÉLIO BARCELOS
Comandante-Geral do CBMSC

Cod. Mat.: 819834

PORTARIA Nº 213/CBMSC, de 29/04/2022.
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA, no uso das atribuições 
legais e com base nos Art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 380, 
de 03 de maio de 2007, com alterações da   Lei Complementar nº 
767, de 21 de dezembro de 2020; Lei Complementar nº 614, de 20 
de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.274, de 
11 de  maio de 2021, combinado com a Deliberação nº 669/2019 
-569/2020 e 1406/2021 do Grupo Gestor do Governo estadual, 
resolve RENOVAR DESIGNAÇÃO para o Corpo temporário de 
Inativos da Segurança Pública (CtISP), do 3º Sgt BM RR 923830-1 
CARLOS RODINEI RIBEIRO, no 7º BBM - Itajaí, no período de 18 
de maio de 2022 a 17 de maio de 2024 em conformidade com as 
atividades previstas nos §2º e §3º do Art. 1º da Lei Complementar 
nº 380/2007.
Coronel BM MARCOS AURÉLIO BARCELOS
Comandante-Geral do CBMSC

Cod. Mat.: 819835

POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – PCI/
SC – EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA – ESPÉCIE: termo de Acordo de Cooperação técnica 
nº 2022tN000001/PCI. PARTÍCIPES: A Polícia Científica de Santa 

Catarina – PCI/SC e o Município de Jaborá. OBJETO: Descentralizar 
a atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar 
à emissão da cédula individual de identificação. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da assinatura, condicionada 
sua eficácia à publicação deste extrato no DOE. DATA: 02 de maio 
de 2022. SIGNATÁRIOS: Giovani eduardo Adriano, pela PCI e 
Clevson Rodrigo Freitas, pelo Município de Jaborá.

Cod. Mat.: 819632

PORTARIA Nº 019/GEPES/DIAF/PCI de 02.05.2022.
O PERITO-GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e da com-
petência contida na alínea “c”, do inciso II do artigo 4º, do Decreto 
estadual nº 1.860, de 13 de abril de 2022, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 18 de abril de 2022 resolve CONSIDERAR 
DeSIGNADO, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, con-
forme processo nº PCI 2010/2022, JeAN OSNILDO DOS SAN-
tOS, matrícula nº 925.259-2-01, para responder pelo cargo de 
Gerente Mesorregional de Perícias em Chapecó, nível FGP, em 
substituição ao titular, FeRNANDO FLÁVIO LIMP PeRILO, matrí-
cula nº 609.271-3-01, durante o usufruto de férias, no período de 
07/03/2022 a 05/04/2022.
GIOVANI EDUARDO ADRIANO
Perito-Geral da Polícia Científica

Cod. Mat.: 819892

PORTARIA Nº 017/GEPES/DIAF/PCI de 29.04.2022.
O PERITO-GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e da com-
petência contida na alínea “c”, do inciso II do artigo 4º, do Decreto 
Estadual nº 1.860, de 13 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
do estado de 18 de abril de 2022 resolve DeSIGNAR, de acordo com 
o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme processo nº PCI 3631/2022, 
CAROLINe PICOLO SCHutZ, matrícula nº 992.729-8-01, para 
responder pelo cargo de Gerente de Licitações e Contratos, nível 
FG-2, em substituição ao titular, tHIAGO ALeXANDRe PeReIRA, 
matrícula nº 992.555-4-01, durante o usufruto de férias, no período 
de 09/05/2022 a 28/05/2022.
GIOVANI EDUARDO ADRIANO
Perito-Geral da Polícia Científica

Cod. Mat.: 819897

PORTARIA Nº 018/GEPES/DIAF/PCI de 02.05.2022.
O PERITO-GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e da com-
petência contida na alínea “c”, do inciso II do artigo 4º, do Decreto 
estadual nº 1.860, de 13 de abril de 2022, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 18 de abril de 2022, resolve DESIGNAR, de 
acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme processo nº PCI 
3643/2022, OSWALDO VALeNtIM ZANDAVALLI NetO, matrícula 
nº 609.453-8-01, para responder pelo cargo de Responsável por 
Núcleo Regional de Perícia em São Miguel do Oeste, nível FGP, 
em substituição ao titular, WLADIANA MARIA LeNDeNGueS De 
OLIVeIRA, matrícula nº 609.248-9-01, durante o usufruto de férias, 
no período de 02/05/2022 a 13/05/2022.
GIOVANI EDUARDO ADRIANO
Perito-Geral da Polícia Científica

Cod. Mat.: 819899

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Novos Valo-
res”, referente ao projeto da Polícia Científica, conforme Decreto 
estadual nº 781/782/2012. de 25.01.2012. estagiária: Caroline Maria 
Steffenon; Termo de Compromisso n°8; Início:4/5/2022; Valor:500,00; 
Lotação NRP São Miguel do Oeste.

Cod. Mat.: 819903

EDITAL DE CONCURSO DE REMOÇÃO nº 1/2022
(Processo DPE 541/2022)
O DeFeNSOR PÚBLICO-GeRAL DO eStADO, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos dos artigos 37, 39 e 40 da Lei Com-
plementar estadual nº 575/2012 e da Resolução CSDPeSC nº 
59/2016, decide abrir concurso de remoção, mediante o seguinte 
regramento:
Art. 1º. Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publi-
cação deste Edital no Diário Oficial do Estado, para formalização 
das inscrições dos(as) Defensores(as) Públicos(as) por meio de 
requerimento em formulário próprio a ser encaminhado, na for-
ma eletrônica, para a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas – GePeS.
Parágrafo único. transcorrido o prazo previsto no caput deste arti-
go, sem que seja(m) apresentado(s) requerimento(s) de inscrição 
pelos(as) Defensores(as) Públicos(as) da Primeira, da Segunda e/

ou da Terceira Categorias, será declarada a ausência de interessa-
dos(as) na remoção por concurso da vaga descrita no Anexo Único 
e, desde logo, deflagrado o procedimento de promoção dos(as) 
Defensores(as) Públicos(as) Substitutos(as) nos termos do art. 4º 
da Resolução CSDPeSC nº 98/2019.
Art. 2º. Os(as) Defensores(as) Públicos(as) deverão indicar, em 
ordem de preferência, todas as Defensorias Públicas do Estado 
para as quais deseja concorrer, ainda que atualmente ocupadas, 
mediante planilha disponibilizada pela GePeS.
Art. 3º. A sessão pública de que trata o artigo 6º da Resolução 
CSDPeSC nº 59/2016 será designada oportunamente e realizada 
mediante videoconferência.
§ 1º. A Defensora ou Defensor Público inscrito no edital de remoção 
deverá comparecer à sessão virtual pessoalmente ou por procurador 
regularmente constituído, sob pena de desistência tácita em relação 
à remoção para quaisquer Defensorias Públicas naquela sessão.
§ 2º. A Defensora ou Defensor Público inscrito no edital de remoção 
será dispensado de suas atividades para participar da sessão pública.
§ 3º. Não será realizada a sessão pública na situação descrita no 
parágrafo único do art. 1º deste edital.
Art. 4º. Primeiramente será ofertada a Defensoria Pública vaga 
constante do edital de remoção, conforme anexo único, podendo 
os(as) Defensores(as) Públicos(as) inscritos(as) para aquela De-
fensoria Pública renunciar à vaga ofertada, de forma expressa, e 
escolher outra vaga.
§ 1º. A renúncia deverá ocorrer no momento da decisão de remo-
ção da respectiva Defensoria Pública e até o anúncio da remoção 
pelo(a) Defensor(a) Público(a) presidente da sessão, sob pena 
de preclusão.
§ 2º. Após oferta da Defensoria Pública vaga constante do edital de 
remoção, será divulgada a vaga surgida em decorrência da ocu-
pação da já oferecida no edital, repetindo-se quantas vezes forem 
necessárias na mesma sessão, até que não haja mais Defensoria 
Pública vaga e/ou interessados(as).
§ 3º. Os(As) Defensores(as) Públicos(as) que já realizaram a sua 
opção, caso interessados(as) nas novas Defensorias Públicas que 
surgirem em decorrência da ocupação de outras, poderão reoptar, 
desde que inscritos(as) para a nova vaga e considerando os crité-
rios de desempate para remoção, disponibilizando-se a Defensoria 
Pública anteriormente ocupada aos(às) demais interessados(as).
Art. 5º. Finalmente, para fins de remoção deverá ser observado o 
artigo 14º, § 1º, da Resolução CSDPeSC nº 59/2016, o qual veda 
o pagamento de ajuda de custo para “remoções sucessivas”, assim 
consideradas aquelas ocorridas dentro do mesmo exercício financeiro.
Art. 6º. A ordem de preferência para o preenchimento das vagas 
de remoção atentará para os critérios definidos no artigo 39, § 
1º, da Lei Complementar 575/2012, sendo removido(a) o(a) mais 
antigo(a) na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente, o(a) 
mais antigo(a) na carreira, no serviço público do estado, no serviço 
público em geral, o(a) mais idoso(a) e o(a) mais bem classificado(a) 
no concurso para ingresso na Defensoria Pública.
Parágrafo único: Para o atendimento do primeiro critério de remoção, 
terão preferência, pela ordem, os(as) Defensores(as) Públicos(as) 
de primeira, segunda e terceira categorias, sucessivamente.
Art. 7º. A última Manifestação do Conselho Superior contendo os 
nomes dos(as) Defensores(as) Públicos(as); categorias; data de 
ingresso na categoria; data de ingresso na carreira; dias no ser-
viço público estadual, dias no serviço público em geral, idade e 
classificação no concurso, devidamente ordenada, será remetida 
ao e-mail funcional de cada Defensor(a) Público(a).
Art. 8º. As demais regras para o processamento do concurso de 
remoção estão devidamente dispostas na Resolução CSDPeSC 
nº 59/2016.
Florianópolis, 3 de maio de 2022. ReNAN SOAReS De SOuZA, 
Defensor Público-Geral.
ANeXO ÚNICO – Locais e Vagas

Localidade Vagas
2ª Defensoria Pública de Joinville 1 vaga

Cod. Mat.: 819939

eDItAL De INtIMAÇÃO

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, por inter-
médio do presente, faz saber a:

ERVATEIRA OURO LTDA, que se encontra em local incerto e não 
sabido, que foi lavrado em seu nome o Auto de Infração Ambiental 
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