
    Nº 2164, quarta-feira, 01 de março de 2023

DECRETO Nº 53.464, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

 Art. 1º Fica aposentado, por idade, conforme art. 40, § 1º, III, "b" da
Constituição Federal (redação anterior a Emenda Constitucional nº 103/2019) cumulado com art.
10, § 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019, arts. 35 e 36, da Lei Municipal n. 4.076/99, o
servidor JOSE CAMARGO, matrícula n. 19.312, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Agente de Serviços Gerais, lotado na  Secretaria de Infraestrutura Urbana , do Município de
Joinville, com proventos proporcionais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no artigo 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 20 de fevereiro  de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038406 e o
código CRC 37E562E1.

DECRETO Nº 53.525, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 13 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Rosemar de Lima e Silva, matrícula 58.297, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016056644 e o
código CRC 83D6A3EA.

DECRETO Nº 53.524, de 01 de março de 2023.

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 01 de Março de 2023:

 

 Edelci Souza da Hora, matrícula 55262, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016056577 e o
código CRC F5C7C68D.

DECRETO Nº 53.565, de 01 de março de 2023.

Transfere função gratificada.

 

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;
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Considerando que a transferência de função gratificada, assim como a
redistribuição de 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, inocorrendo aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos,

 

Considerando que o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.219 de 12 e julho de 2022, autoriza
o Executivo, por decreto, a definir a vinculação dos órgãos da Administração Municipal.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica transferida, a partir de 01 de março, uma Função Gratificada de
Assessoria Técnica da Secretaria de Esportes para Secretaria de Cultura e Turismo.

 

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 01/03/2023, 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 0016048131 e o
código CRC BC7BE1C5.

DECRETO Nº 53.465, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

 Art. 1º Fica aposentado, por idade, conforme art. 40, § 1º, III, "b" da
Constituição Federal (redação anterior a Emenda Constitucional nº 103/2019) cumulado com art.
10, § 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019, arts. 35 e 36, da Lei Municipal n. 4.076/99, o
servidor CONSTANTE HAWEROTH, matrícula n. 19.782, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Condutor de Veículo Automotor, lotado na Secretaria de Cultura e Turismo , do
Município de Joinville, com proventos proporcionais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
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no artigo 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038459 e o
código CRC 3706CFCB.

DECRETO Nº 53.566, de 01 de março de 2023.

Promove exoneração.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 33, § 2º, inciso I, da Lei
Complementar nº 266, de 5 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de
2022,

 

EXONERA, na Secretaria do Meio Ambiente, a partir de 1º de março de 2023:

 

- Aracelly Schwinden, do cargo de Coordenadora II da Unidade de Bem Estar e
Proteção Animal.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016059339 e o
código CRC FBA9B4D3.

DECRETO Nº 53.466, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, voluntariamente,  conforme art. 40, § 5º da Constituição
Federal, art. 47, § 4º, incisos I a III,  § 5º, § 6º, inciso I, § 7º, inciso I, todos da Lei Complementar
Municipal 571/2021, a servidora TEREZA CRISTINA BAPTISTA BAHIENSE, matrícula n.
21.943, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil e Ensino
Fundamental -Educação Física, lotada na Secretaria de Educação, do Município de Joinville, com
proventos integrais e paridade, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de  01 de Março de 2023. 

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038521 e o
código CRC 14394EC7.

6 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



DECRETO Nº 53.567, de 01 de março de 2023.

Promove nomeação.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, e em conformidade com
o art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar
nº 266, de 05 de abril de 2008, e com o art. 5º, da Lei nº 9.219, de 12 de julho de 2022,

 

NOMEIA, na Secretaria do Meio Ambiente, a partir de 07 de março de 2023:

 

- Tais Pabst Vater, para o cargo de Coordenadora II da Unidade de Bem Estar e
Proteção Animal.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016062033 e o
código CRC EF0F4A42.

DECRETO Nº 53.523, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 08 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Maria Claudete Ricardo Zanotti, matrícula 58.294, para o cargo de Auxiliar de
Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054918 e o
código CRC CEE569D8.

DECRETO Nº 53.568, de 01 de março de 2023.

 

Altera o Decreto nº 8.055, de 15 de março de 1997,
que dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental Serra Dona Francisca, no Município de
Joinville. 

 

O Prefeito Municipal de Joinvile, no uso da atribuição que lhe confere os Artigos
68, inciso IX, e 181 § 1º da Lei Orgânica do Município de Joinville; e

Considerando a aprovação da Lei Municipal nº 9.317, de 16 de dezembro de
2022, que alterou a descrição dos limites da Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca -
"APA Dona Francisca",

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica alterado o art. 2º do Decreto nº 8.055, de 15 de março de 1997,
passando a ter a seguinte redação: 

"Art. 2º A descrição da APA Serra Dona Francisca
foi elaborada a partir de cartas de escala 1:50.000 da
Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, IBGE e da Diretoria de da Diretoria de
Serviço Geográfico do Exército, tendo seguintes
limites: inicia no cruzamento da SC - 418 com a BR -
101, segundo para o Norte até o Rio Cubatão, deste
ponto segue a montante pelo Rio Cubatão ate
encontrar um ponto distante 200,00m (duzentos
metros) aquém da BR-101  (coordenada geográfica
aproximada lat. 26º 11’ 44,049’’ S e long. 48º 54’
51,550’’ W); deste ponto, segue, na direção norte,
paralelo à BR-101, com afastamento de 200,00m
(duzentos metros), pela lateral oeste, até um ponto
distante 92,00m (noventa e dois metros) a sul da Rua
Andrelino Nunes da Silva; deste ponto segue na
direção noroeste uma extensão de 260,00m (duzentos
e sessenta metros) até um ponto distante 250,00m a
sul da Rua Emílio Paulo Hardt; deste ponto segue
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sul da Rua Emílio Paulo Hardt; deste ponto segue
paralelo à referida rua, uma extensão de 610,00m
(seiscentos e dez metros); deste ponto, segue, na
direção nordeste, uma extensão de 300,00m (trezentos
metros); segue, na direção leste, paralelo à Rua Emílio
Paulo Hardt, com afastamento de 50,00m (cinquenta
metros), até um ponto distante 200,00m (duzentos
metros) a oeste da BR-101; segue, novamente na
direção norte, paralelo a BR-101, com afastamento de
200,00m (duzentos metros), até o Rio
Canela (coordenada geográfica aproximada
lat. 26º 10’ 30,974 ‘’ S e long. 48º 54’ 35,228’’ W),
onde segue em direção à sua nascente, atingindo e
seguindo por sua vez, o divisor de águas entre a Micro
Bacia do Rio Cubatão e a Micro Bacia do Rio
Pirabeiraba, passando pela nascente do Rio do Braço,
atingindo o morro de cota altimétrica 783m, deste
ponto segue uma linha reta e seca até encontrar a cota
altimétrica 1.179m, marco da divisa nº 405, deste
ponto, continuando pelo divisor de águas da Bacia do
Cubatão e seguindo até o cruzamento da SC -
418 com a estrada para Laranjeiras, então seguindo
para o Sudeste pela SC - 418 até o cruzamento com o
Rio Sêco (afluente do Rio Cubatão), onde então
continua pelo divisor de águas da Bacia do Rio Piraí,
indo em direção Sudeste até encontrar com a Estrada
do Salto II, passando pela Estrada Serrinha e entrando
na Estrada dos Morros, pegando a estrada que liga
esta última com a Estrada Piraí e continuando por esta
em direção Leste até entrar na Estrada Mutucas e
depois na Rua dos Franceses, até encontrar a BR -
101, subindo em direção Norte até o ponto de início
(cruzamento da BR - 101 com a SC - 418)." (NR)
 

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 01/03/2023, 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 0016063558 e o
código CRC 79907858.

DECRETO Nº 53.522, de 01 de março de 2023.

Promove admissão.
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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:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Simone Aparecida Ventura de Souza, matrícula 58.295, para o cargo de
Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental Língua Portuguesa.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054887 e o
código CRC E0DCBF65.

DECRETO Nº 53.569, de 01 de março de 2023.

 

 

Altera o inciso I e revoga o inciso XII, do art. 1º, do
Decreto nº 18.405, de 27 de outubro de 2011, que
regulamenta a Lei nº 7.040, de 20 de outubro de
2011, que institui gratificação aos membros
designados para compor Comissão Permanente de
Licitação e/ou Pregão.
 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições e em conformidade com
os incisos IX e XII, do art. 68, da Lei Orgânica do Município,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica alterado o art. 1º, inciso I, do Decreto nº 18.405, de 27 de outubro de
2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1º ...

 

 I - Secretaria de Administração e Planejamento, 24 (vinte e quatro)
pregoeiros/presidente, 49 (quarenta e nove) membros/equipe de apoio;” (NR)

 

Art. 2º Fica revogado o art. 1º, inciso XII, do Decreto nº 18.405, de 27 de outubro
de 2011.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016064484 e o
código CRC 1BB59D17.

DECRETO Nº 53.570, de 01 de março de 2023.

 

Regulamenta a Lei Complementar nº 590, de 21 de
dezembro de 2021, que dispõe sobre a
comercialização de alimentos e bebidas sobre
rodas, e dá outras providências.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas obrigações e em
conformidade com o inciso IX do art. 68 da Lei Orgânica do Município, e em consonância com o
art. 25 da Lei Complementar 590, de 21 de dezembro de 2021 e Lei nº 4.014/99,

 

DECRETA:

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º Para fins de interpretação do presente decreto e da legislação correlata,
considera-se  como sendo “Food Truck, a  definição estabelecida no art. 2º, I da Lei Complementar
n. 590/2021.

Art. 2º O comércio de alimentos e bebidas através do “Food Truck” poderá ser
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realizado em áreas públicas ou privadas de acordo com as seguintes condições: 

I. o veículo estar devidamente licenciado junto ao Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN;

II. obter o Alvará de licença para localização e Permanência;  

III. o veículo deve ser vistoriado e licenciado pela Secretaria de Saúde, através da
Unidade de Vigilância Sanitária. 

Parágrafo único. Nas áreas públicas além dos documentos citados nos incisos I e
III deste artigo, o veículo estará condicionado à Autorização de Uso de Espaço Público.

 

CAPÍTULO II

DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

 

Art. 3 º O comércio de alimentos e bebidas de que trata o artigo 2º deste decreto
somente poderá ser desenvolvido por pessoa física ou jurídica devidamente licenciada no
Município de Joinville.

Art. 4º A publicidade dos Food Trucks é permitida desde que a área utilizada não
ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do comprimento da carroceria do veículo.

§ 1º Fica vedada a veiculação de publicidade de terceiros, permitindo-se apenas,
nos limites do equipamento, indicações e sinalizações próprias da atividade.

§ 2º A licença para publicidade está condicionada ao pagamento de taxa nos
termos da Lei Municipal nº 1.715 de 31 de dezembro de 1979.

Art. 5º Os veículos deverão possuir:

I. abastecimento próprio de água compatível com o volume de comercialização
realizada;

II. depósito de captação de resíduos líquidos gerados para realizar descarte
adequado conforme a legislação vigente.

§1º É vedado o descarte de resíduos líquidos gerados nas galerias e redes de águas
pluviais. 

§2º Não será permitido o uso da energia elétrica pública às expensas do
Município.

Art. 6º O horário de funcionamento deve respeitar o Código de Posturas
do município. 

Parágrafo único. O horário de funcionamento deve observar os parâmetros de
emissão de ruído conforme o zoneamento do município.

 

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO DE USO

 

Seção I

Do Food Truck em Espaços Públicos

Art. 7º Para a realização das atividades em vias e logradouros públicos será
concedida a Autorização de Uso, mediante expedição de Portaria da secretaria competente,
na forma do disposto no art. 105, § 3 da Lei Orgânica, além da autorização para o exercício de
atividade (nos modos estacionário ou itinerante).

§ 1º A Autorização de Uso será concedida, pelo prazo máximo de 90 (noventa)
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dias, a título precário, oneroso, pessoal e intransferível, podendo ser revogada a qualquer tempo. 

 § 2º Será cobrado preço público pela utilização de vias e logradouros públicos,
na forma prevista no Decreto 25.361 de 19 de agosto de 2015.

Art. 8º Para as vias públicas, além da autorização de uso do espaço público,
deverá ser expedida autorização para o exercício de atividade (nos modos estacionário ou
itinerante), obedecidas as seguintes condições:

I - os veículos deverão estacionar em vagas paralelas ao passeio;

II - o atendimento ao público deverá ocorrer exclusivamente do lado voltado para
o passeio, sendo vedado o atendimento para o lado da via;

III - observar uma distância mínima de 10 (dez) metros de faixas de pedestres,
pontos de táxi, pontos de ônibus, hidrantes e válvulas de incêndio, tampas de bueiro, esquinas e
cruzamentos;

IV - observar os atos normativos editados pelo Município acerca de serviços de
carga e descarga, estacionamento, circulação, tráfego, entre outros.

V - Não estacionar em frente a guia rebaixada, residências e portões de acesso a
órgãos públicos, exceto para imóveis residenciais que o interessado tenha a autorização do
proprietário do imóvel ou possuidor;

VI - realizar o pagamento do preço público . 

Art. 9º Para os demais espaços públicos, além da autorização de uso do espaço
público, deverá ser expedida autorização para o exercício de atividade (nos modos estacionário ou
itinerante), obedecidas as seguintes condições:

I - os veículos deverão estacionar em praças públicas de forma a não prejudicar o
livre trânsito de pedestres.

II -  não será permitido estacionar em área de lazer, jardins e gramados.

III - respeitar a faixa livre mínima de 3,00m (três metros) desimpedida para o
transeunte no caso de calçadões.

IV - realizar o pagamento do preço público. 

Parágrafo único. Cada Food Truck deverá atuar com 1 (um) único segmento
alimentício.

Art. 10. A implantação dos pontos destinados aos Food Truck levará em
consideração o porte do veículo e o local autorizado, as normas de trânsito, o fluxo seguro de
pedestres e veículos, as regras de uso e ocupação do solo e normas de acessibilidade.

Art. 11. Os locais autorizados poderão ser realocados provisoriamente em outras
vias, áreas ou logradouros públicos, na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro e
demais fatos supervenientes que impeçam a atividade, desde que justificados e aprovados pelo
Município.

§1º Poderão ser acrescidos ou suprimidos locais e número de vagas a qualquer
momento, em função da mobilidade urbana ou quando se mostrarem prejudiciais ou inadequados.

§2º Os autorizados serão notificados com antecedência pelo órgão
competente, que indicará um novo local adequado.

Art. 12. O mesmo ponto poderá atender autorizados diferentes, desde que
exerçam suas atividades em dias ou períodos distintos.

Art. 13. O autorizado não poderá utilizar mobiliário urbano, postes, muros,
árvores, gradis, canteiros, edificações ou qualquer outro elemento que objetive ampliar os limites do
veículo adaptado para o "Food Truck", ou para realizar a exposição dos seus produtos.

§ 1º Será permitida a utilização de banquetas, mesas e cadeiras nas praças, desde
que disponham de área para tal uso, sendo vedada quando se tratar de área gramada.
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§ 2º Fica vedada a ocupação ou obstrução do passeio público.

Art. 14. Será permitida a fixação de toldo retrátil no veículo, desde que seja em
balanço com projeção máxima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

Art. 15. A cobrança do preço público para emissão da Autorização do Uso será
realizada em conformidade com o estabelecido no Decreto 25.361 de 19 de agosto de 2015. 

Art. 16. Para obter a Autorização de Uso o interessado deverá protocolar
requerimento junto ao órgão competente da Prefeitura, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, que contemple as
atividades de fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar e serviços ambulantes;

II. Cópia do documento de identificação do responsável;

III. Alvará Sanitário do Veículo; 

IV. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV e;

V. Croqui do local com o layout que deverá contemplar:

a. o dimensionamento da área a ser ocupada;

b. indicação do posicionamento do veículo;

c. indicação das mesas e cadeiras e;

d. dimensionamento do toldo retrátil no veículo.

§ 1º Para as pessoas físicas fica dispensado a apresentação do Cópia do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, mas na sua constituição de pessoa física interessada, deverá
constar em seu objeto social, assim como no Alvará de Licença para Localização, a atividade de
serviços ambulantes de alimentação.

§ 2º  A Autorização de Uso, em imóveis privados, será concedida pelo período de
60 (sessenta) dias, renovável por igual período.

Art. 17. O veículo e os equipamentos devem, obrigatoriamente, ser recolhidos ao
final do dia, ou de sua atividade. 

Art. 18. O autorizado fica responsável pela limpeza da área no entorno do
veículo que compreende 10 (dez) metros de raio.

Art. 19. O autorizado fica responsável pela coleta e destinação adequada dos
resíduos orgânicos e inorgânicos produzidos por sua atividade, conforme legislação em vigor.

 

Seção II

Do Food Truck em Área Privada

Art. 20. O Food Truck poderá realizar suas atividades em áreas privadas nos
modos estacionário ou itinerante, observando-se o que segue:

I - no modo estacionário, o proprietário deverá possuir Licença para Localização
e Permanência expedido em conformidade com a Lei Complementar nº 414/14  e o Código de
Posturas; 

II - no modo itinerante, o proprietário deverá obter a autorização de comércio
itinerante na modalidade Food Truck.

§1º A autorização do comércio itinerante dar-se-á mediante a apresentação de
requerimento ao setor competente da Prefeitura Municipal acompanhado dos seguintes documentos:

a. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

b. Cópia do documento de identificação do responsável;

c. Autorização do proprietário do imóvel ou possuidor;
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d. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV;

e. Cópia da compatibilidade da atividade com as diretrizes da Lei de Uso e
Ocupação do Solo;

f. Alvará Sanitário do Veículo.

§2º O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ a ser apresentado, deverá
contemplar as atividades de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
consumo domiciliar e serviços ambulantes.

§3º Para as pessoas físicas fica dispensado a apresentação do Cópia do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Art. 21. Os Food Trucks em modo itinerante não poderão permanecer em área
privada por período superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos ou não, a cada ano, sob pena
de desvio de sua finalidade.

Art. 22. A Autorização de Comércio Itinerante está condicionada ao pagamento
de taxa nos termos da Lei Municipal nº 1.715 de 31 de dezembro de 1979.

 

CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

 

Art. 23. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA é
o órgão responsável pela fiscalização de posturas, com competência para realizar a fiscalização do
comércio itinerante de alimentos e bebidas sobre rodas.

Parágrafo único: A competência fiscalizatória da SAMA não retira a dos demais
órgãos municipais que detenham o Poder de Polícia Administrativa, integrantes do procedimento de
que trata a Lei Complementar nº 590/2021, conforme os limites de suas atribuições, assim como do
órgão municipal de defesa do consumidor - PROCON.

Art. 24. Em caso de descumprimento do disposto na Lei complementar nº
590/2021, e demais legislações pertinentes, o infrator estará sujeito às penalidades previstas no
Código de Posturas.

Parágrafo único. O procedimento de autuação, defesa e julgamento serão
efetuados nos termos do Código de Posturas do Município de Joinville.

 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 25. Este decreto não se aplica a outras modalidades de comércio, bem como
às feiras e eventos comerciais de caráter temporário e comércio ambulante, que são regulamentadas
por lei específica.

Art. 26. Todas as autorizações e alvarás para o exercício da atividade deverão ser
expostos publicamente no veículo, e em local visível aos consumidores.

Art. 27. A manipulação, o armazenamento, o transporte e a comercialização de
alimentos, deverão observar a legislação sanitária vigente no âmbito federal, estadual e municipal.

Art. 28. Para fins das atividades de Food Truck em eventos realizados em espaços
públicos ou privados, o requerente deverá observar as disposições da legislação específica, em
especial as disposições da Lei de Eventos e da Lei que estabelece critérios sobre a composição,
defesa, utilização e alienação dos bens públicos municipais (Lei nº 4.014/99). 

Art. 29. Para o funcionamento de Food Trucks de outros Municípios em espaços
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públicos ou privados na modalidade itinerante, a autorização para a venda de alimentos e bebidas
nos moldes deste decreto, dependerá da comprovação da sua regularidade junto ao Município de
origem, mediante a apresentação do Licenciamento Municipal e Licenciamento Sanitário.

Parágrafo único. A apresentação da Licença Sanitária do município de origem do
Food Truck, não exime a necessidade da Licença Sanitária Eventual emitida pela Vigilância
Sanitária de Joinville.

Art. 30. É vedado o funcionamento de Food Trucks nas seguintes condições:

I - a utilização da rede de coleta de águas pluviais para despejo de quaisquer
líquidos e resíduos; 

II - a utilização de equipamentos de som e/ou que produzam ruído excessivo
conforme legislação aplicável;

III - o funcionamento em vagas especiais de estacionamento, tanto em área
pública como em área privada;

IV - promoção de atividades de panfletagem;

V - comercialização de bebidas alcoólicas em logradouros públicos, com exceção
dos Food Trucks que tenha como finalidade principal a comercialização de cervejas/bebidas
artesanais;

VI - a utilização de garrafas, copos de vidro ou material assemelhado, quando for
em vias e áreas públicas e;

VII - alteração do veículo sem prévia autorização e comunicação ao órgão
sanitário;

 

Art. 31.  Ficam os veículos utilizados para Food Truck sujeitos ao cumprimento
do estabelecido pela lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, bem como suas normas
complementares.

 

Art. 32.  O “Food park” terá caráter permanente e a empresa interessada deverá
estar licenciada através de Alvará de Licença para Localização vigente como gerenciadora do
espaço, com o objeto social para Gestão e Administração de Propriedade Imobiliária, ou similar.

 

Art. 33. As penalidades aplicadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
não excluem as possíveis penalidades estabelecidas pelas demais legislações pertinentes. 

 

Art. 34. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016064837 e o
código CRC 74589C77.
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DECRETO Nº 53.504, de 01 de março de 2023.

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 Abril de 2023:

 

Claudio Garcia dos Santos, matrícula 53.536, do cargo de Professor 6°-9° 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016052372 e o
código CRC E214D8DC.

DECRETO Nº 53.505, de 01 de março de 2023.

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 02 de março de 2024, na Secretaria da Saúde, a partir de
02 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Nivaldo Stankiewicz Júnior, matrícula 58.285, para o cargo de Médico
Plantonista Clínica Médica.

 

Adriano Bornschein Silva 
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Prefeito
 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016052420 e o
código CRC 5882EB11.

DECRETO Nº 53.506, de 01 de março de 2023.

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 06 de março de 2024, no Hospital Municipal São José, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Brunno Fernando Correia Muniz de Resende, matrícula 99.642, para o cargo de
Médico Plantonista Otorrinolaringologista.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016052454 e o
código CRC 21D3556F.
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DECRETO Nº 53.507, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Cristiane Rovinski, matrícula 58.290, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016052500 e o
código CRC 504CE6F2.

DECRETO Nº 53.508, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 08 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Thaís Maluche Thomsen, matrícula 58.291, para o cargo de Professor Educação
Infantil e Ens. Fund. Educação Física.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito
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Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053242 e o
código CRC 1C669EC1.

DECRETO Nº 53.509, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 02 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Aldiane Alves Reis, matrícula 58.287, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053273 e o
código CRC 591E79A9.

DECRETO Nº 53.510, de 01 de março de 2023.
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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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 08 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Jaqueline Roscoche Portes, matrícula 58.275, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053401 e o
código CRC 46E7D6F5.

DECRETO Nº 53.511, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Suelem Regina Ribeiro Pinto, matrícula 58.289, para o cargo de Auxiliar de
Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich
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Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053577 e o
código CRC 6BB0FF75.

DECRETO Nº 53.512, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Verônica da Cruz Silva, matrícula 58.282, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053610 e o
código CRC 15E85F8E.

DECRETO Nº 53.513, de 01 de março de 2023.
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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 Saúde, a partir de 01 de abril de 2023:

 

Carolina Souza Weigert, matrícula 54.832, do cargo de Médico Plantonista Clinica 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053653 e o
código CRC 7D7DB883.

DECRETO Nº 53.514, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Magda Emanuelle de Souza Agapito, matrícula 54.788 , 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
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053721 e o
código CRC BB92E01E.

DECRETO Nº 53.515, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 08 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Andresa Maria Costa, matrícula 58.293, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016053761 e o
código CRC 096C7A70.

DECRETO Nº 53.516, de 01 de março de 2023.

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 de Educação, a partir de 06 de Março de 2023:

 

Uilma Carla da Silva Cardoso Conceicao, matrícula 51.643, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054175 e o
código CRC 4EF404E1.

DECRETO Nº 53.517, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 14 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Flavia Marcos Hammer, matrícula 58.286, para o cargo de Professor 6-9 Ano
Ensino Fundamental Matemática.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

25 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054218 e o
código CRC 672EEAA8.

DECRETO Nº 53.518, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 08 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Carla Andrea Cardoso Monteiro, matrícula 58.288, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054401 e o
código CRC 44FB8007.

DECRETO Nº 53.519, de 01 de março de 2023.

Promove admissão.
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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:

 

ADMITE, por tempo determinado, até 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 13 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Rogéria da Silva Ott Zimmermann, matrícula 58.292, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054647 e o
código CRC 1F22225F.

DECRETO Nº 53.520, de 01 de março de 2023.

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 06 de março de 2024, no Hospital Municipal São José, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Jeiziane de Oliveira Pereira de Macedo, matrícula 99.643, para o cargo de
Técnico em Enfermagem.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054680 e o
código CRC FFCB2513.

DECRETO Nº 53.521, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Joelma Ferreira de Oliveira Queiroz, matrícula 54.249, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016054845 e o
código CRC A55FC1FE.

DECRETO Nº 53.467, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
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cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, voluntariamente - regra de transição, conforme art. 48,
incisos I a V, art. 48, §§ 1º, 2º, inciso I e 3º, inciso I, da Lei Complementar Municipal
571/2021, art. 40, § 5º, da Constituição Federal, a servidora SUELÍ REGINA HARDT, matrícula
n. 24.768, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 1-5 Ensino Fundamental - Séries
Iniciais, lotada na  Secretaria de Educação  do Município de Joinville, com proventos integrais, que
serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville
– IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038553 e o
código CRC 7476C74E.

DECRETO Nº 53.555, de 01 de março de 2023.

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:
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ADMITE, por tempo determinado, até 06 de março de 2024, na Secretaria da Saúde, a partir de
06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Rosane Nass Berlim, matrícula 58.299, para o cargo de Analista Clínico.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016059113 e o
código CRC 2D5A39FF.

DECRETO Nº 53.554, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Girlei Joao Soares, matrícula 53958, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016059061 e o
código CRC 40777E91.

DECRETO Nº 53.553, de 01 de março de 2023.

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 02 de
Março de 2023, com base no artigo 10, inciso I, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Joel Constantino Placido, matrícula 53388, do cargo de Professor 6°-9° ano Ensino
Fundamental Matemática.

 
Adriano Bornschein Silva

Prefeito
 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016059031 e o
código CRC CDEEE2F4.

DECRETO Nº 53.552, de 01 de março de 2023.

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 por término do prazo contratual, na Secretaria de Educação, a partir de 01 de
Março de 2023, com base no artigo 10, inciso I, da citada Lei, o(a) seguinte servidor(a):

 

Adriana Luzia Bortolini Esser, matrícula 53360, do cargo de Professor de Educação Infantil.

 
Adriano Bornschein Silva

Prefeito
 

Cinthia Friedrich
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058986 e o
código CRC 6E2006FC.

DECRETO Nº 53.551, de 01 de março de 2023.

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 abril de 2023:

 

Sureia Braidi, matrícula 55.010, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058958 e o
código CRC 79B20B74.

DECRETO Nº 53.550, de 01 de março de 2023.

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 17 de Março de 2023:

 

 Janice Aparecida dos Santos de Azevedo, matrícula 53691, do cargo de Professor 1°-5° ano
Ensino Fundamental Séries Inicias, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058921 e o
código CRC 0D0768B4.

DECRETO Nº 53.468, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
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cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, por tempo de contribuição, conforme art. 3°, da Emenda
Constitucional n. 47/2005, art. 10, § 7º, combinado com art. 36, inciso II, ambos da Emenda
Constitucional n. 103/2019, e art. 34B, da Lei Municipal n. 4.076/99, a servidora MARICELDA
MARONI, matrícula n. 50.293, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente
Administrativo, lotada no Hospital Municipal São José , do Município de Joinville, com proventos
integrais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

 Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038581 e o
código CRC ED879EF9.

DECRETO Nº 53.549, de 01 de março de 2023.

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 01 de Março de 2023:

 

Francine Visentaener de Aguiar, matrícula 55721, do cargo de Professor de 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058878 e o
código CRC 62959875.

DECRETO Nº 53.548, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Miriam Isolde Germano, matrícula 56393, 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 01/03/2023, às 16:56, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058808 e o
código CRC 42136650.

DECRETO Nº 53.469, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, voluntariamente, conforme arts. 33, 50, 51, caput e 53,
todos  da Lei Complementar Municipal 571/2021, art. 1º da Emenda à Lei Orgânica nº 26/2021,
do Município de Joinville, a servidora  MARIA DAS GRAÇAS CALDONAZZO DE
ALMEIDA CABRAL, matrícula n. 39.909, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor
1-5 do Ensino Fundamental - Séries Iniciais, lotada na Secretaria de Educação  , com proventos
proporcionais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de Março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali
Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016038679 e o
código CRC 579A656F.

DECRETO Nº 53.470, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

 Art. 1º Fica aposentada, voluntariamente,  conforme art. 48, incisos I a V,  art.
48, § 2º, inciso I e art. 48, § 3º inciso I, todos da Lei Complementar Municipal 571/2021, a
servidora  MARIA CHRISTINA DOMINGUES, matrícula n.  27.827, ocupante do cargo de
provimento efetivo de  Agente Administrativo, lotada na Secretaria da Saúde do Município de
Joinville, com proventos integrais e reajuste com paridade, que serão pagos pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 06 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038730 e o
código CRC 71614A48.

37 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



DECRETO Nº 53.471, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

 Art. 1º Fica aposentado, voluntariamente,  conforme art. 48, incisos I a V,  art.
48, § 2º, inciso I e art. 48, § 3º inciso I, todos da Lei Complementar Municipal
571/2021, o  servidor FERNANDO RIBEIRO, matrícula n. 20.917, ocupante do cargo de
provimento efetivo de  Professor 6-9 Ano Ensino Fundamental - Geografia , lotado na Secretaria de
Educação do Município de Joinville, com proventos integrais e reajuste com paridade, que serão
pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville –
IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038748 e o
código CRC 72D81975.

DECRETO Nº 53.472, de 28 de fevereiro de 2023.
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Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

 Art. 1º Fica aposentado, por tempo de contribuição, conforme o art. 40, §1°,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal (redação anterior à Emenda Constitucional 103/19)
cumulado com art. 4º, § 9º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, e art. 34, da Lei Municipal n.
4.076/99, o servidor FRANCISCO CARLOS DE MELO, matrícula n.  42.769, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Médico Pediatra, lotado na Secretaria da Saúde, do Município de
Joinville, com proventos integrais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038762 e o
código CRC 9EA51D8B.

DECRETO Nº 53.547, de 01 de março de 2023.

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 de Educação, a partir de 01 de Março de 2023:

 

 Sara dos Santos, matrícula 56.317, do cargo de Professor de 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058759 e o
código CRC 9F61CF86.

DECRETO Nº 53.546, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Janaina Vargas, matrícula 54672, do cargo de Professor de Educação Infantil, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058727 e o
código CRC BE7418C7.

DECRETO Nº 53.473, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

 Art. 1º Fica aposentado, voluntariamente,  conforme art. 48, incisos I a V,  art.
48, § 2º, inciso I e art. 48, § 3º inciso I, todos da Lei Complementar Municipal 571/2021, 
o  servidor JOSÉ ADELIR DE OLIVEIRA, matrícula n. 24.655, ocupante do cargo de
provimento efetivo de  Professor 1-5 Ano Ensino Fundamental - Séries Iniciais, lotado na Secretaria
de Educação do Município de Joinville, com proventos integrais e reajuste com paridade, que serão
pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville –
IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038782 e o
código CRC 8A731BC0.

DECRETO Nº 53.545, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

  Andreia da Silva Siqueira, matrícula 53.750, do cargo de Professor de 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058674 e o
código CRC 2416EFB2.

DECRETO Nº 53.544, de 01 de março de 2023.

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 de Educação, a partir de 01 de Março de 2023:

 

Solange da Conceicao Leandro Sutter, matrícula 54364, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058612 e o
código CRC ED932A52.

DECRETO Nº 53.543, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Francine de Aguiar, matrícula 55.087, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058602 e o
código CRC B1492ED0.

DECRETO Nº 53.474, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentado, por tempo de contribuição, conforme art. 6°, da Emenda
Constitucional n. 41/2003, art. 10, § 7º, combinado com art. 36, inciso II, ambos da Emenda
Constitucional n. 103/2019, e art. 34A, da Lei Municipal n. 4.076/99, o servidor  JOSÉ
ANTONIO COMINE matrícula n.  67.888, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Agente
de Saúde II - Auxiliar de Enfermagem, lotado no Hospital Municipal São José, do Município de
Joinville, com proventos integrais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos  a
partir de 01 de Março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

44 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038839 e o
código CRC D248BBB0.

DECRETO Nº 53.542, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Gracenilda Costa Oliveira, matrícula 54267, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058567 e o
código CRC EB7566BF.

DECRETO Nº 53.541, de 01 de março de 2023.

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 de Educação, a partir de 01 de Março de 2023:

 

Elizabeth Floriano, matrícula 55148, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016058051 e o
código CRC BFD13B57.

DECRETO Nº 53.475, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, voluntariamente, conforme arts. 33, 50, 51, caput e 53,
todos  da Lei Complementar Municipal 571/2021, art. 1º da Emenda à Lei Orgânica nº 26/2021,
do Município de Joinville, a servidora  JURACI DE LOURDES BRIZOLA, matrícula n.
97.833, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cozinheiro, lotada no Hospital Municipal São
José, com proventos proporcionais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de Março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali
Diretor-presidente do IPREVILLE

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038977 e o
código CRC 45BAD174.

DECRETO Nº 53.476, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, por tempo de contribuição, conforme art. 3°, da Emenda
Constitucional n. 47/2005, art. 10, § 7º, combinado com art. 36, inciso II, ambos da Emenda
Constitucional n. 103/2019, e art. 34B, da Lei Municipal n. 4.076/99, a servidora LIDIA
PECKOS, matrícula n. 16.370, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde II -
Auxiliar de Enfermagem, lotada no Hospital Municipal São José , do Município de Joinville, com
proventos integrais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.
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 Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038996 e o
código CRC 7A36B370.

DECRETO Nº 53.540, de 01 de março de 2023.

 

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 Março de 2023:

 

Lucimar de Amorim, matrícula 55619, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016058026 e o
código CRC 3A92C00E.

DECRETO Nº 53.485, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentado, por idade, conforme art. 40, § 1º, III, "b" da Constituição
Federal (redação anterior a Emenda Constitucional nº 103/2019) cumulado com art. 10, § 7º da
Emenda Constitucional n. 103/2019, arts. 35 e 36, da Lei Municipal n. 4.076/99, o servidor ADÃO
JOSÉ PEREIRA, matrícula n. 20.121, ocupante do cargo de provimento efetivo de Condutor de
Veículo Automotor, lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana , do Município de Joinville, com
proventos proporcionais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no artigo 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023

 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE
 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016040252 e o
código CRC B7A537A9.
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DECRETO Nº 53.486, de 28 de fevereiro de 2023.

 

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

 Art. 1º Fica aposentada, voluntariamente,  conforme art. 48, incisos I a V,  art.
48, § 2º, inciso I e art. 48, § 3º inciso I, todos da Lei Complementar Municipal 571/2021, a
servidora ELIANE MARA DA COSTA RAMOS , matrícula n. 20.451, ocupante do cargo de
provimento efetivo de  Agente Administrativo, lotada na Secretaria da Saúde do Município de
Joinville, com proventos integrais e reajuste com paridade, que serão pagos pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 
 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE
 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016040777 e o
código CRC D9EDF879.

DECRETO Nº 53.539, de 01 de março de 2023.

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 de Educação, a partir de 01 de Março de 2023:

 

Beatriz Duarte Teodoro, matrícula 55765, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016057948 e o
código CRC 110D99B9.

DECRETO Nº 53.538, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

  Rosana Maria Marques Tavares, matrícula 56130, do cargo de Professor de Educação
Infantil, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016057925 e o
código CRC 0DFFDB75.

DECRETO Nº 53.487, de 28 de fevereiro de 2023.

 

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, por tempo de contribuição, conforme art. 3°, da Emenda
Constitucional n. 47/2005, art. 10, § 7º, combinado com art. 36, inciso II, ambos da Emenda
Constitucional n. 103/2019, e art. 34B, da Lei Municipal n. 4.076/99, a servidora SOLANGE
MARIA FURLAN IGNACIO, matrícula n. 14.450, ocupante do cargo de provimento efetivo
de Educador (Prof), lotada  na Secretaria de Educação , do Município de Joinville, com proventos
integrais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

 Adriano Bornschein Silva
Prefeito

 
Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE
 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016040820 e o
código CRC 8BDB6083.

DECRETO Nº 53.537, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

Lilian Reinert do Amaral, matrícula 55372, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016057892 e o
código CRC 5E79E8E3.

DECRETO Nº 53.536, de 01 de março de 2023.

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 01 de Março de 2023:

 

Roseni Crispim de Souza , matrícula 56580, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016057871 e o
código CRC F28B5634.

DECRETO Nº 53.535, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

  Angela Cristina Rebello, matrícula 55738, 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 01/03/2023, às 16:56, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016057839 e o
código CRC 66683994.

DECRETO Nº 53.533, de 01 de março de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada, por tempo de contribuição, conforme art. 3°, da Emenda
Constitucional n. 47/2005, art. 10, § 7º, combinado com art. 36, inciso II, ambos da Emenda
Constitucional n. 103/2019, e art. 34B, da Lei Municipal n. 4.076/99, a servidora  DENISE DA
SILVA GAVA, matrícula n. 12.381, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de
Educação Infantil e Ensino Fundamental - Educação Física, lotada na Secretaria de Educação, do
Município de Joinville, com proventos integrais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

 Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 13:08, 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 01/03/2023, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016057566 e o
código CRC B3E0D5B2.

DECRETO Nº 53.462, de 28 de fevereiro de 2023.

 

Concede aposentadoria.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentado, por tempo de contribuição, conforme art. 3°, da Emenda
Constitucional n. 47/2005, art. 10, § 7º, c/c art. 36, inciso II, ambos da Emenda Constitucional n.
103/2019, e art. 34B, da Lei Municipal n. 4.076/99, o servidor FELICIO JOAQUIM RAISER,
matrícula n. 17.343, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Operacional II - Vigia , em
extinção, lotado no Secretaria de Assistência Social- SAS,  do Município de Joinville, com
proventos integrais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Joinville – IPREVILLE”

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos  a
partir de 01 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038315 e o
código CRC EB453B44.
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DECRETO Nº 53.534, de 01 de março de 2023.

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 02 de março de 2024, no Hospital Municipal São José, a
partir de 02 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Marlon Araujo Ramos, matrícula 99.641, para o cargo de Médico Plantonista
Ortopedista.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016057823 e o
código CRC 64B218DC.

DECRETO Nº 53.564, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 13 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Dreyd Cristine Batista Felisbino, matrícula 58.306, para o cargo de Professor
Ensino Fundamental Inglês.

 

Adriano Bornschein Silva 
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Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016062397 e o
código CRC EDA3855A.

DECRETO Nº 53.532, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

  Rosangela Aparecida Krelling Schoffel, matrícula 53798, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016057197 e o
código CRC 682709F9.

DECRETO Nº 53.531, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

 Sheila de Carvalho Vilela Entholzer, matrícula 54201, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016057063 e o
código CRC BDD11BB9.

DECRETO Nº 53.563, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:
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- Mislene dos Santos Fernandes, matrícula 58.303, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016062385 e o
código CRC 6871A0A4.

DECRETO Nº 53.562, de 01 de março de 2023.

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 02 de março de 2024, no Hospital Municipal São José, a
partir de 02 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Gustavo Noronha Freire, matrícula 99.645, para o cargo de Médico Plantonista
Ortopedista.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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.

60 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016062369 e o
código CRC 1DD14415.

DECRETO Nº 53.530, de 01 de março de 2023.

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 Março de 2023:

 

 Marlene de Oliveira Rodrigues, matrícula 55.707, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016056966 e o
código CRC 0A2AE277.

DECRETO Nº 53.529, de 01 de março de 2023.

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 01 de Março de 2023:

 

 Luciana Galdino Moreira da Silva Simoes , matrícula  54256, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016056834 e o
código CRC AE257B9E.

DECRETO Nº 53.561, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Cristiane Raquel Nogueira de Borba, matrícula 58.301, para o cargo de Auxiliar
de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016061787 e o
código CRC 198AAADF.

DECRETO Nº 53.560, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Divadir Vegini, matrícula 58.304, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016061541 e o
código CRC 37F0E7D9.

DECRETO Nº 53.528, de 01 de março de 2023.
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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 01 de Março de 2023:

 

  Elisangela Rodrigues, matrícula 54197, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016056804 e o
código CRC A7733160.

DECRETO Nº 53.527, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 08 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Rosimeri Aparecida Leopoldo Goudard, matrícula 58.296, para o cargo de
Auxiliar de Educador.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich
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Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016056703 e o
código CRC BC5CD4D1.

DECRETO Nº 53.463, de 28 de fevereiro de 2023.

Concede aposentadoria e declara vacância de
cargo público.

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no uso de suas atribuições,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aposentada por invalidez, conforme art. 40, § 1º, inciso I, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, art. 1º, da
Emenda Constitucional n. 70/2012, art. 10, § 7º, c/c art. 36, inciso II, ambos da Emenda
Constitucional n. 103/2019, e art. 42, inciso III, art. 42, § 3° e 43§ 2º, da Lei Municipal n. 4.076/99,
a servidora MELLISSA AVELAR CASTANHO VENTURA, matrícula n. 89.688, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotada  no Hospital Municipal São José, do Município
de Joinville, com proventos proporcionais, que serão pagos pelo Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.

 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista
no art. 32, inciso V, da Lei Complementar n. 266/2008.

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 01 de março de 2023.

 

Adriano Bornschein Silva

Prefeito

 

Guilherme Machado Casali

Diretor-presidente do IPREVILLE
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, 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 0016038359 e o
código CRC F53FCBFA.

DECRETO Nº 53.559, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 13 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Hellen Karolina Borba de Lima, matrícula 58.305, 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 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016061379 e o
código CRC E0DCFBA9.

DECRETO Nº 53.558, de 01 de março de 2023.
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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 13 de março de 2024, na Secretaria de Assistência Social,
a partir de 13 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Goreti Moreira Pereira, matrícula 58.300, para o cargo de Assistente Social.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016061278 e o
código CRC 67DA9098.

DECRETO Nº 53.557, de 01 de março de 2023.

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 06 de março de 2024, na Secretaria da Saúde, a partir de
06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Karen Tae Yamaguchi Umemiya, matrícula 58.302, para o cargo de Médico da
Estratégia de Saúde da Família.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

67 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016060814 e o
código CRC 8350487A.

DECRETO Nº 53.526, de 01 de março de 2023.

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 22 de dezembro de 2023, na Secretaria de Educação, a
partir de 06 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Josilene Moreira Duarte, matrícula 58.298, para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Arte.

 

Adriano Bornschein Silva 
Prefeito

 
Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016056672 e o
código CRC 6A9A74AC.
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DECRETO Nº 53.556, de 01 de março de 2023.

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 11 de março de 2024, no Hospital Municipal São José, a
partir de 11 de março de 2023, com base no inciso VII, do artigo 2º da lei citada:

 

- Deórgelis Rosso, matrícula 99.644, para o cargo de Médico Plantonista
Intensivista.

 

Adriano Bornschein Silva 

Prefeito

 

Cinthia Friedrich

Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 16:56, 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 Adriano Bornschein Silva,
Prefeito, em 01/03/2023, às 18:19, 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 0016060770 e o
código CRC 56616FCC.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UTE

PORTARIA N.º 027/2023

 

A Secretária de Esportes, 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 53.041 de 09 de fevereiro de
2023 e em conformidade com a Lei Municipal nº 9.219/2022.

 

Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
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Termo de Contrato n.º 330/2023 (SEI 0015934384) firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria de Esportes e a empresa Eventual Live Marketing Direto Eireli, inscrita no C.N.P.J.
nº. 04.433.214/0001-02, doravante denominada Contratada, que tem por objeto  a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de locação de unifilas e cones. Serviço
incluindo montagem, desmontagem, manutenção e operação técnica dos equipamentos, para
a realização dos eventos.

 

a) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

b) Patrícia Risden Baleche - matrícula 27.433 - Titular;

c) Marilda Morais da Costa - matrícula n° 28171 - Titular;

d) Carlos Huller - matrícula nº 36137 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 330/2023, 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. 

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 extinção do
contrato, no prazo previsto no Capítulo VI, Seção IV - Da Fiscalização da Execução das
Contratações da Instrução Normativa.

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
formalmente à Unidade de Contratos 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.
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1.º desta Portaria, fica instituída Comissão de Recebimento composta pelos seguintes membros,
sem prejuízo de ateste pelos próprios fiscais do Contrato.

 

I - Certificadores:

a) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

b) Patrícia Risden Baleche - matrícula 27.433 - Titular;

c) Marilda Morais da Costa - matrícula n° 28171 - Titular;

d) Carlos Huller - matrícula nº 36137 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Caroline Antunes Rodrigues,
Secretário (a) Interino (a), em 01/03/2023, às 14:59, 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 0016030843 e o
código CRC 57137DBE.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIRETORIA

Altera os membros da Comissão interna de Avaliação
de Vida Útil dos Bens da Companhia Águas de
Joinville.

PORTARIA Nº 3141/2023
 
 

O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no uso de suas
atribuições, e considerando que a CAJ está sujeita aos dispositivos da Lei 6.404/76, alterada pela
Lei 11.638/07 e demais normas contábeis aplicáveis;

Considerando que as demonstrações contábeis da CAJ devem estar adequadas às
novas normas de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards ), sobretudo no
que concerne ao pronunciamento CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC 01 (R1) - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, CPC (R1) - Ativo Intangível, CPC 05 - Contratos de Concessão, e ainda,
em atendimento à Resolução CFC nº 1.263, de 10/12/2009 e Resolução CFC nº 1.292, de
20/05/2010;

Considerando que a CAJ atualmente está praticando as taxas de Vida útil e valor
residual definidas no ano de 2015 através de trabalho desenvolvido pela empresa STAFF Auditoria
e Assessoria EPP;

 

Resolve:

Art. 1º Alterar os membros da Comissão Interna de Avaliação de Vida Útil dos Bens da CAJ,
cujos objetivos são:
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a) analisar se a vida útil de todos os bens da CAJ está adequada, considerando uma taxa de
depreciação coerente com a realidade;

b) analisar se o percentual residual de todos os bens da CAJ está coerente com a realidade do valor
do bem ao final da sua vida útil;

c) avaliar se houve algum fato relevante que justifique nova avaliação de bens, e se for o caso,
proceder a avaliação justificando-a;

d) formalizar documento justificando a alteração das taxas praticadas ou validando as atualmente em
uso.

 

Art. 2º Nomear para compor a referida Comissão:

 

Presidente

Waldomiro Maurer Neto

 

Membros

Arnaldo Farto Cavassani

Janine Smania Alano

Giovani Osmarini

Guirlei Dine Ruysam

Priscila Kayane Krambeck Voltolini

 

Art. 3º Revogar a Portaria 2924/2021, de 21/12/2021.

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 28/02/2023, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016045531 e o
código CRC FA90DCDD.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DUR/SEINFRA.URP/SEINFRA.URP.NAD

Portaria nº 148/2023 

 

O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB,
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Resolve,

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato
nº 245/2023, titulares e suplentes, de acordo com o Decreto Nº 28017/2016, firmado entre o
Município de Joinville e a empresa Hardt Transportes Ltda, cujo objeto refere-se a prestação de
serviço com caminhão basculante/carroceria 5m com cabine dupla/suplementar ou estendida
para atender os serviços de zeladoria pública realizado pela Unidade Regional de Obras, na
forma do Pregão Eletrônico nº 720/2022, ficando constituída conforme abaixo se apresenta.

 

Fiscais Titulares:

                            Adelcio Carlos Vieira - matrícula nº 19.321

Ana Paula Burg Rech Brizot - matrícula nº 56.983

Marcionei Roecker - matrícula nº 24.345

 

Fiscal Suplente:

Emerson Luiz Pagani - matrícula nº 50.324

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

 

Fiscal

Alexandre Eleutério, matrícula nº 42.663

Suplentes

Márcia Pacheco Reinert, matrícula nº 24.869

Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511

Laís Lessenko - matrícula nº 45.386

 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Soares dos Santos,
Diretor (a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 17:24, 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 0016037371 e o
código CRC 225EB7C6.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DUR/SEINFRA.URSE/SEINFRA.URSE.NAD

PORTARIA Nº 147/2023
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O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB,
resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº 272/2023, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e a empresa Riacho Transportes Ltda, inscrita no
C.N.P.J. nº. 10.819.024/0001-20, cujo objeto é   prestação de serviço com
motoniveladora para atender os serviços de zeladoria pública realizado pela Unidade
Regional de Obras.

 

Fiscais

Fernanda Benato Ferreira – matrícula 56867;

Mario Sergio de Oliveira - matrícula 32378;

Kleison Soares Vital - matrícula 55579.

 

Suplente

Edson Roberto Holler - matrícula 49104;

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

Fiscal

Alexandre Eleutério, matrícula nº 42.663.

 

Suplentes

Márcia Pacheco Reinert, matrícula nº 24.869,

Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511 e

Laís Lessenko - matrícula nº 45.386.

 

 

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;
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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 – 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,
Diretor (a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 17:25, 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 0016022216 e o
código CRC 88BE14E2.

PORTARIA SEI - IPREVILLE.GAB/IPREVILLE.UJU

PORTARIA Nº 034, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

 

Designa Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do contrato Nº 002/2023, firmado com a
empresa PRODATA INFORMÁTICA LTDA-EPP
para o Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE.
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O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Joinville – IPREVILLE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 112, alínea “j”, da Lei
Municipal n. 4.076, de 22 de dezembro de 1999, resolve baixar a seguinte Portaria:

 

Art. 1º Fica constituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do contrato Nº
002/2023, firmado com a empresa PRODATA INFORMÁTICA LTDA-EPP, cujo objeto se
refere à Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva,
troca/instalação/configuração/upgrade de hardware ou componentes, com fornecimento de peças de
reposição, conforme especificações do Termo de Referência SEI 0015317659, composta pelos
seguintes membros: 

I. Fiscais Administrativos

a) Janayna Chupel Neves de Picoli, matricula 147;

b) Miles Babireski, matrícula 122;

c) Suplente: Josiane Pereira Machado Groff, matricula 114.

 

II. Fiscais Técnicos

a) Hélio Eugênio Lunelli, matrícula 007;

 b) Suplente: Viviani Hoepers Cardoso Kormann, matrícula  102.

 

Art. 2º À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização compete:

  a) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no contrato a que se refere a Portaria;

  b) Realizar a certificação/conferência dos documentos fiscais do contrato a que se refere a Portaria,
conforme disposto na Instrução Normativa nº 18/2017 SEI 1219308, da Secretaria de
Administração e Planejamento e da Secretaria da Fazenda, aprovada pelo Decreto nº 29.994 de 31
de outubro de 2017 SEI 1219451, e/ou outra norma que eventualmente a substituir ou
complementar, bem como os demais atos normativos e dispositivos legais vigentes e aplicáveis à
matéria;

c) Observar as condições dispostas na Instrução Normativa nº 01/2021 SEI 0010227106, da
Secretaria de Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto nº 43.907 de 26 de agosto de
2021 SEI 0010264986, e/ou outra norma que eventualmente a substituir ou complementar, bem
como os demais atos normativos e dispositivos legais vigentes e aplicáveis à matéria;

d) Propor ao Gerente Administrativo, na hipótese de descumprimento contratual, a aplicação de
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras estabelecidas no instrumento contratual; 

e) Devolver, mediante justificativa e notificação formal, nota fiscal apresentada pela
CONTRATADA quando for observada irregularidade que inviabilize o aceite e pagamento do
serviço prestado;

f) Demais atividades necessárias ao bom cumprimento da execução Contratual, nos termos da
Legislação vigente.

 

Art. 3º Compete exclusivamente aos Fiscais Administrativos:

a) A emissão de Pré Empenho;

b) Observar o saldo do contrato e caso necessário, informar aos fiscais técnicos a necessidade de
aditivo de acréscimos ou supressões com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência;

c) Instruir e submeter ao Gerente Administrativo o pedido de prorrogação contratual, com pelo
menos 60 (sessenta) dias de antecedência da data de encerramento do contrato;
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d)  Acompanhar a data de reajuste do contrato e solicitar apostilamento;

e) Solicitação de outros apostilamentos durante a vigência do contrato, como dotação orçamentária,
razão social e outros que se fizerem necessários;

f) Enviar notificação para CONTRATADA para regularização de impropriedade constatada
nos documentos fiscais;

g) Verificar a regularidade fiscal dos documentos apresentados e comunicar por escrito à
CONTRATADA as irregularidades encontradas.

 

Art. 4º Compete exclusivamente aos Fiscais Administrativos:

Emitir solicitação de fornecimento à CONTRATADA, conforme estabelecido no instrumento
contratual;

b) Esclarecer dúvidas da CONTRATADA quanto ao objeto da contratação;

c) Verificar se na prestação do serviço contratado, a especificação, valor unitário e total, a
quantidade e prazos estão de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

d) Acompanhar os resultados alcançados quanto à execução da obrigação do contrato e informar ao
Gerente Administrativo incapacidade técnica da empresa na execução contratual;

 

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de
16 de Fevereiro de 2023.

 

 

 

Guilherme Machado Casali

Diretor Presidente do IPREVILLE

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Machado Casali,
Diretor (a) Presidente, em 24/02/2023, 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 0015984849 e o
código CRC D13A8EA6.

PORTARIA SEI - SAS.GAB/SAS.NAD

 

PORTARIA Nº 14/2023

 

Designa servidores das Políticas de Saúde,
Educação e Assistência Social para compor o
Grupo Gestor do Programa Auxílio Brasil
 

A Secretária de Assistência Social, no uso de suas atribuições,
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RESOLVE:

 

Art. 1° – Designar os seguintes servidores para compor o Grupo Gestor do
Programa Auxílio Brasil:

Danuza Labanaca Rocha (coordenadora) - Representante da Política de
Assistência Social

Fernanda Rossi Hagemann - Representante da Política de Assistência Social

Fernanda Cristina Spiller - Representante da Política de Saúde

Valquiria Aparecida Duarte - Representante da Política de Saúde

Andréa Betina Liebl Guedes - Representante da Política de Educação

 

Art. 2° – Compete ao Grupo Gestor do Programa Auxílio Brasil apoiar a
execução da gestão e do cumprimento do acompanhamento das condicionalidades das famílias
beneficiárias no Programa Auxílio Brasil.

 

Art. 3° – Revoga-se a Portaria nº 93/2022.

 

Art. 4° – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ramos da Cruz
Cardozo, Secretário (a), em 28/02/2023, às 20:21, 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 0016041924 e o
código CRC 556AE61E.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.NAD

PORTARIA N.º 064/2023

 

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto n.º 40.290, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei
Municipal n.º 9.219, de 12 de julho de 2022,  resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
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Fiscalização do Termo de Contrato n.º 175/2023 (SEI 0015671836), firmado entre o Município de
Joinville – Secretaria de Administração e Planejamento, inscrito no C.N.P.J. nº.
26.162.488/0001-47, ora em diante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Secretário de Administração e Planejamento, Sr. Ricardo Mafra, e a empresa André A. Rodrigues
Engenharia, inscrita no C.N.P.J. nº. 31.856.708/0001-72, doravante denominada
CONTRATADA, que tem por objeto a contratação de contratação de empresa prestadora de
serviço de avaliação de imóveis de interesse do Município.

 

A comissão fica assim constituída: 

I - Rafael Zimmermann - matrícula nº 49.207 - Titular

II - Rosenir Baggenstoss - matrícula nº 36.060 - Titular

III - Taciane Santos de Oliveira Paz - matrícula nº 17.814 - Titular

IV - Sandra Regina Borges da Costa Corrêa - matrícula nº 12.537 - Suplente

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação 

I - Charlene Neitzel - matrícula 41922 - Titular

II - Emanoele Besen da Luz - matrícula 27273 - Suplente

III - Juliano Andress Mertens Garcia - matrícula 42230 - Suplente

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Cumprir e fazer cumprir as disposições do contrato 175/2023.

II - Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à
perfeita execução do contrato e a tutelar o interesse público.

III - Exigir a qualquer tempo, substituição de componentes da equipe técnica e
demais colaboradores do contratado, com o escopo de tutelar o interesse público.

IV - Intervir na execução do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma
deste contrato visando proteger o interesse público.

V - Expedir determinações ao contratado para que corrija eventuais defeitos e
problemas constatados, bem como os atrasos nos prazos previstos no Memorial Descritivo. 

VI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratada.

VII - Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos neste contrato.

VIII - Conferir, vistoriar e aprovar os serviços entregues pela contratada.

IX - Proceder às medições parciais e final para o pagamento ou avaliar as
medições e faturas apresentadas pela contratada.  

X - Atender a todas as condições contidas no contrato 175/2023 no Anexo V -
Memorial Descritivo.

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville.
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 16:54, 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 0016023626 e o
código CRC 5BF639C1.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DPD/SEINFRA.UBP

Portaria nº 151/2023/SEINFRA/GAB

 

O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB,

 

Resolve,

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do  Termo de
Contrato nº 379/2023, da empresa  Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda, cujo objeto
refere-se a Contratação de Serviço de Elaboração de Projetos Executivos para Obras Viárias
para diversas ruas do município, na forma da Concorrência nº 347/2022, ficando assim
constituída:

 

TITULARES:

Claudia Marina Pereira - Matrícula nº 42014 - SEINFRA
Luciana Dambrós - Matrícula nº 44269 - SEINFRA
Caroline Cavalheiro Mafra - Matrícula nº 42094 - SEINFRA
Felipe Soares Tibúrcio - Matrícula nº 57054 - SEPUR
Samuel Luiz Bernardes Gomes - Matrícula nº 606 - DETRANS

SUPLENTES:

Jamerson Fernando Cordeiro - Matrícula nº 27.426 - SEINFRA
Marino Pelegrini Neto - Matrícula nº 35.332 - SEINFRA
Vladimir Tavares Constante - Matrícula nº 00045 - SEPUR
Guilherme Belegante - Matrícula nº 790 - DETRANS 

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

 

TITULAR:

Alexandre Eleutério - matrícula nº 42663.

 

SUPLENTES:

80 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



Márcia Pacheco Reinert, matrícula nº 24.869,
Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511 e
Laís Lessenko - matrícula nº 45.386.

 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Diretor (a) Executivo (a), em 01/03/2023, às 12:01, 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 0015717150 e o
código CRC 0A69539D.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DPD/SEINFRA.UBP

Portaria nº 153/2023/SEINFRA/GAB

 

O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB,

 

Resolve,

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do  Termo de
Contrato nº 381/2023, da empresa  Davanti Engenharia Ltda, cujo objeto refere-se a
Contratação de Serviço de Elaboração de Projetos Executivos para Obras Viárias para
diversas ruas do município, na forma da Concorrência nº 347/2022, ficando assim constituída:

 

TITULARES:

Claudia Marina Pereira - Matrícula nº 42014 - SEINFRA
Luciana Dambrós - Matrícula nº 44269 - SEINFRA
Caroline Cavalheiro Mafra - Matrícula nº 42094 - SEINFRA
Felipe Soares Tibúrcio - Matrícula nº 57054 - SEPUR
Samuel Luiz Bernardes Gomes - Matrícula nº 606 - DETRANS

SUPLENTES:

Jamerson Fernando Cordeiro - Matrícula nº 27.426 - SEINFRA
Marino Pelegrini Neto - Matrícula nº 35.332 - SEINFRA
Vladimir Tavares Constante - Matrícula nº 00045 - SEPUR
Guilherme Belegante - Matrícula nº 790 - DETRANS 
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Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

 

TITULAR:

Alexandre Eleutério - matrícula nº 42663.

 

SUPLENTES:

Márcia Pacheco Reinert, matrícula nº 24.869,
Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511 e
Laís Lessenko - matrícula nº 45.386.

 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Diretor (a) Executivo (a), em 01/03/2023, 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 0016053665 e o
código CRC B81B98D3.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DPD/SEINFRA.UBP

Portaria nº 152/2023/SEINFRA/GAB

 

O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB,

 

Resolve,

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização do  Termo de
Contrato nº 358/2023, da empresa  Ada Engenharia e Construção Ltda, cujo objeto refere-se a
Contratação de Serviço de Elaboração de Projetos Executivos para Obras Viárias para
diversas ruas do município, na forma da Concorrência nº 347/2022, ficando assim constituída:

 

TITULARES:

Claudia Marina Pereira - Matrícula nº 42014 - SEINFRA
Luciana Dambrós - Matrícula nº 44269 - SEINFRA
Caroline Cavalheiro Mafra - Matrícula nº 42094 - SEINFRA
Felipe Soares Tibúrcio - Matrícula nº 57054 - SEPUR
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Samuel Luiz Bernardes Gomes - Matrícula nº 606 - DETRANS

SUPLENTES:

Jamerson Fernando Cordeiro - Matrícula nº 27.426 - SEINFRA
Marino Pelegrini Neto - Matrícula nº 35.332 - SEINFRA
Vladimir Tavares Constante - Matrícula nº 00045 - SEPUR
Guilherme Belegante - Matrícula nº 790 - DETRANS 

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

 

TITULAR:

Alexandre Eleutério - matrícula nº 42663.

 

SUPLENTES:

Márcia Pacheco Reinert, matrícula nº 24.869,
Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511 e
Laís Lessenko - matrícula nº 45.386.

 

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza,
Diretor (a) Executivo (a), em 01/03/2023, 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 0015715658 e o
código CRC 2AD5E503.

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

PORTARIA Nº 30/2023/SESPORTE.UPE.AIN

 

A Secretária de Esportes, 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 53.041 de 09 de
fevereiro de 2023 e em conformidade com a Lei Complementar nº 495, de 16 de Janeiro de 2018.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e

83 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



Fiscalização do Termo de Contrato n.º 766/2022 (SEI 0013814654), firmado entre o Município de
Joinville -Secretaria de Esportes e a empresa Comércio e Serviços Aracaju Ltda, inscrita no
C.N.P.J. nº. 95.758.595/0001-55, doravante denominada Contratada, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva predial com o
fornecimento de materiais de acordo com o maior desconto sob o valor da tabela SINAPI:

 

I - Fiscais Efetivos:

a) Franciele Souza, Matrícula  n. 46.485; e

b) André Lisboa Reyes, Matrícula n. 48.859.

 

II - Fiscais Suplentes:

a) Fernando José Izidoro, Matrícula n. 49.604;

b) Agobar Gonçalves Filho, Matrícula n.23.876; e

c) Noeli Thomaz Vojniek,  Matrícula n. 23.536.

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º
766/2022, 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. 

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.
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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.

I- Franciele Souza, Matrícula  n. 46485;

II- André Lisboa Reyes, Matrícula n. 48859;

III- Noeli Thomaz Vojniek,  Matrícula n. 23536; e

IV- Agobar Gonçalves Filho, Matrícula n.23.876.

 

Art. 4º Para a correta execução das atividades de fiscalização, deverão ser
observadas as condições dispostas na Instrução Normativa nº 01/2021, da Secretaria de
Administração e Planejamento, aprovada pelo Decreto nº 43.907/2021, 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. 5º Revoga-se a PORTARIA Nº 102/2022 de data 25/10/2022.

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville.

 

Documento assinado eletronicamente por Caroline Antunes Rodrigues,
Secretário (a) Interino (a), em 28/02/2023, às 15:24, 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 0016041250 e o
código CRC 8DE86CF2.

PORTARIA SEI - SAP.GAB/SAP.NAD

PORTARIA N.º 065/2023

 

 

O Secretário de Administração e Planejamento, no exercício de suas atribuições,
nos termos do Decreto n.º 40.290, de 04 de janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei
Municipal n.º 9.219, de 12 de julho de 2022,  resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato n.º 159/2023 (SEI 0015658517), firmado entre o Município de
Joinville – Secretaria de Administração e Planejamento, inscrito no C.N.P.J. nº.
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26.162.488/0001-47, ora em diante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Secretário de Administração e Planejamento, Sr. Ricardo Mafra, e a empresa Raul Sopko Junior
Engenharia, inscrito no CNPJ nº 83.169.623/0001-10, doravante denominada CONTRATADA,
que tem por objeto a contratação de  Serviços Topográficos para atendimento das Unidades da
Secretaria de Infraestrutura Urbana de Joinville.

 

A comissão fica assim constituída: 

I - Rafael Zimmermann - matrícula nº 49.207 - Titular

II - Rosenir Baggenstoss - matrícula nº 36.060 - Titular

III - Taciane Santos de Oliveira Paz - matrícula nº 17.814 - Titular

IV - Sandra Regina Borges da Costa Corrêa - matrícula nº 12.537 - Suplente

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação 

I - Charlene Neitzel - matrícula 41922 - Titular

II - Emanoele Besen da Luz - matrícula 27273 - Suplente

III - Juliano Andress Mertens Garcia - matrícula 42230 - Suplente

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I - Cumprir e fazer cumprir as disposições do contrato 159/2023.

II - Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à
perfeita execução do contrato e a tutelar o interesse público.

III - Exigir a qualquer tempo, substituição de componentes da equipe técnica e
demais colaboradores do contratado, com o escopo de tutelar o interesse público.

IV - Intervir na execução do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma
deste contrato visando proteger o interesse público.

V - Expedir determinações ao contratado para que corrija eventuais defeitos e
problemas constatados, bem como os atrasos nos prazos previstos no Memorial Descritivo. 

VI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratada.

VII - Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos neste contrato.

VIII - Conferir, vistoriar e aprovar os serviços entregues pela contratada.

IX - Proceder às medições parciais e final para o pagamento ou avaliar as
medições e faturas apresentadas pela contratada.  

X - Atender a todas as condições contidas no contrato 159/2023 no Anexo V -
Memorial Descritivo.

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 16:54, 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 0016022695 e o
código CRC 755607EF.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DUR/SEINFRA.URSO/SEINFRA.URSO.NAD

Portaria nº 35/2023 -  SEINFRA.URSO.NAD

O Diretor Executivo da Secretaria de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas
atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria nº 196/2022 - SEINFRA.GAB,

 

Resolve,

Art. 1º - Nomeia a Comissão de Fiscalização do Termo de Contrato nº
094/2023, firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville/ Secretaria de Infraestrutura Urbana
- Unidade Regional de Obras Sudoeste, inscritos no C.N.P.J. nº 83.169.623/0001-10, ora em
diante denominado CONTRATANTE,  e a empresa Custodio Refrigerações Ltda, inscrita no
C.N.P.J. nº. 05.842.540/0001-36, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente
contrato, oriundo da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 626/2022, cujo o objeto do
contrato é a  contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de climatização e refrigeração, com o fornecimento de
peças , ficando assim constituída:

 

Fiscais:

Guilherme Coral Specki- Gerente - Matrícula: 55575;

Gustavo Baade Iager - Coordenador I -  Matrícula nº 56905;

Alexsandro Quadros Sebastião - Coordenador I - Matrícula nº 53.837.

 

Suplentes:

Kelly Cristina Nogueira - Matrícula nº 56.832

Marcos Jessé de Almeida - Matrícula nº 27.220;e

Augustinho Ramos da Cunha - Matrícula nº 24.148.

 

Art. 2º - Responsáveis pelo Aviso de Movimento – Empenho em Liquidação e
trâmites administrativos relacionados ao contrato.

 

Fiscais:

                              Alexandre Eleutério, matrícula nº 42.663 

 

                               Suplentes

                               Márcia Pacheco Reinert, matrícula nº 24.869;
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                               Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511 e

                               Laís Lessenko - matrícula nº 45.386

 

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 – 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- A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Soares dos Santos,
Diretor (a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 17:16, 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 0016032133 e o
código CRC D5DFF25E.

PORTARIA SEI - SAMA.GAB/SAMA.NAD

PORTARIA SAMA Nº 017/2023
 

O Secretário de Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições, nos termos do
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Decreto nº 43.879 de 24 de agosto de 2021, em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº
9.219 de 12 de julho de 2022,

 

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 205/2023, firmado
entre o MUNICÍPIO DE JOINVILLE – Secretaria de Meio Ambiente  e a empresa Vecon
Locadora Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.632.984/0001-38, que tem por objeto a a  contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos com e sem condutores.

 

Fiscais:

I - Jéssica Alves Peroni, matrícula n° 48805 - Efetivo;

II - Jackson Santos, matrícula nº 46428 -  Efetivo;

III - Samara Hofma da Silva, matrícula nº 54103 - Efetivo;

IV -  Samara Regina Fuck, matrícula nº 46440, Efetivo; 

V - Ailton Rodrigues da Silva, matrícula nº 47992 - Efetivo;

VI -  Luciéle Saragossa, matrícula nº 38050 - Suplente; 

VII - Dayane Candido Bento, matrícula nº 39613 - Suplente;

VIII - Priscila Mello Gomes dos Santos, matricula nº 47124 - Suplente;

IX - Priscila Marchi Santos, matrícula nº 48.798 - Suplente;

X - Camila Uller de Britto, matrícula nº 48115 - Suplente;

XI - Magda Cristina Villanueva Franco, matrícula nº 5339 - Suplente;

 

Art. 2º - Aos fiscais compete:

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

II - Fiscalizar o cumprimento das obrigações;

III - Atestar o recebimento e/ou a prestação do serviço, em conformidade com as
especificações do termo de referência e orçamento, 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 e/ou ao serviço que foi
autorizado e efetivamente prestado no período;

V - Rejeitar materiais/produtos/serviços que estejam em desacordo com as
especificações do objeto contratado, em observância ao termo de referência e ao orçamento
apresentado;

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

VII - Manter cópia dos 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;

IX - 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
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ou serviço.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 15:09, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0015952486 e o
código CRC 8D578F00.

PORTARIA SEI - CAJ.DIPRE/CAJ.DIRETORIA

Altera os membros da Comissão interna para
realização do teste de recuperabilidade de bens
(Impairment) da Companhia Águas de Joinville.

PORTARIA Nº 3142/2023 
 

 

O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no uso de suas
atribuições, e considerando que a CAJ está sujeita aos dispositivos da Lei 6.404/76, alterada pela
Lei 11.638/07 e demais normas contábeis aplicáveis;

Considerando que as demonstrações contábeis da CAJ devem estar adequadas às
novas normas de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards ), sobretudo no
que concerne ao §3º do art. 183 da Lei 6.404/76;

Considerando que não houve a necessidade de ajuste no ano de 2015, conforme
concluiu trabalho desenvolvido pela empresa STAFF Auditoria e Assessoria EPP;

Resolve:

 

Art. 1º Alterar os membros da Comissão Interna para realização do teste de recuperabilidade de
bens (Impairment) da CAJ, cujo objetivo é realizar teste de recuperabilidade dos bens (Impairment)
conforme §3º do art. 183 da Lei 6.404/76, observando a norma NBC TG 1. A essência do Teste de
Recuperabilidade é evitar que um ativo esteja registrado por um valor maior que o seu valor
recuperável. Servirá de subsídio para esta comissão, a avaliação feita pela Comissão Interna de
Avaliação de Vida Útil dos Bens.

 

Art. 2º Nomear para compor a referida Comissão:

Presidente

Waldomiro Maurer Neto

 

Membros

Almir de Oliveira
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Ricardo Alexandre de Mello Oliveira

 

Art. 3º Revogar a Portaria 2924/2021, de 21/12/2021.

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 14:29, 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 0016046595 e o
código CRC 2EA70E1E.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DUR/SEINFRA.UAR

Portaria nº 144/2023/SEINFRA/GAB

 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no exercício de suas atribuições,

 

Resolve

 

Art. 1º - Designar membros da Comissão de Fiscalização da Ata de Registro de
Preços do Pregão Eletrônico nº 858/2022 - empresa JMF Comércio e Serviços Ltda, cujo objeto
refere-se à aquisição de manta geotêxtil para realização de colocação de tubos no sistema de
drenagem pluvial do município a fim de atender as necessidades das Unidades Regionais de
Obras, ficando assim constituída:

 

Unidade Regional de Obras Centro-Norte

Titulares

Ana Lenir Porfirio Rodrigues, matrícula n° 16.959,

Sílvio Catarina Junior, matrícula nº 56.096 e

Ricardo Alves Coan, matrícula nº 36.071.

Suplentes

Elisangela Bresciani, matrícula nº 53.337,

Diogo Márcio Goral, matrícula nº 54.638,

Luiz Felipe Alves Garcia, matricula 57.612 e

Alceonir Bertol, matrícula nº 54.683.

 

Unidade Regional de Obras Leste
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Titulares

Pedro Durieux Neto, matrícula nº 52986,

Roberto Carlos Saraçol, matrícula nº 16718 e

João Carlos Korink, matrícula nº 24245.

Suplentes

Andréa Azevedo Godoy, matrícula nº 45613 e

Gabriela Zang, matrícula nº 48408.

 

Unidade Regional de Obras Nordeste

Titulares

Claudio Habitzreuter, matrícula n° 55408,

Fábio Nasário Damásio, matrícula nº 38285 e

Edivaine Ev, matrícula n° 36930.

Suplentes

Marcos Aurélio Nascimento, matrícula nº 16329 e

Claudemir Ernesto Schulze, matrícula nº 22760.

 

Unidade Regional de Obras Oeste

Titulares

Juliano Batista Branco, matrícula nº 52990,

Aristides Ferretti, matrícula nº 06051 e

Vilson Nerci Fetsch, matrícula nº 24412.

Suplentes

Eliane de Souza Santos, matrícula nº 31049 e

Gilson de Souza Batista, matrícula nº 35664.

 

Unidade Regional de Obras Sudeste

Titulares

Fernanda Benato Ferreira, matrícula n° 56867,

Mario Sergio de Oliveira, matrícula n° 32378 e

Kleison Soares Vital, matrícula n° 55579.

Suplente

Edson Roberto Holler - matrícula 49104.

 

Unidade Regional de Obras Sudoeste

Titulares

Guilherme Coral Specki, matrícula n° 55575,

Gustavo Baade Iager, matrícula nº 56905 e

Alexsandro Quadros Sebastião, matrícula nº 53.837.
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Suplentes

Marcos Jessé de Almeida, matrícula nº 27.220 e

Kelly Cristina Nogueira, matrícula n° 56832.

 

Unidade Regional de Obras Sul

Titulares

Luciana Regina Silveira Gonçalves, matrícula nº 23.527,

Miria Luckfett Raimondi, matrícula nº 31.057 e

Fernando de Paula Cordeiro, matricula nº 54.690.

Suplentes

Ernesto Wendhausen, matrícula nº 38.287,

José Carlos Alves, matricula nº 15.702,

Deivid Eber Pereira, matricula nº 55.601 e

Moyses Santos Meneses, matricula nº 53.696.

 

Unidade Regional de Obras Pirabeiraba

Titulares

Jonas Pykocz, matrícula nº 54.737,

Teodoro Lima, matrícula nº 53.356 e

John Sommerfeld, matrícula nº 29.500.

Suplentes

Claudemir Damas, matrícula nº 42.509,

Lucas Felipe Rohrbacher, matrícula nº 46.245 e

Sandra Regina da Silva Schuchardt, matrícula nº 22.673.

 

Responsáveis pelo Aviso de Movimento - Empenho em Liquidação:

Titular

Alexandre Eleutério - matrícula nº 42663.

Suplentes

Marcia Pacheco Reinert - matrícula nº 24869,

Cláudia Márcia Lima de Carvalho Santos, matrícula nº 41.511 e

Laís Lessenko,  matrícula nº 45.386.

 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da publicação no diário Oficial
Eletrônico do Município de Joinville

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Soares dos Santos,
Diretor (a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 17:18, 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 0016017618 e o
código CRC 58570413.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DSP/SEINFRA.UTP

PORTARIA Nº 142/2023

Concessão de Autorização nº 218 do Serviço de Transporte Especial
 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no uso de suas atribuições, considerando o
interesse da empresa Transporte Petrópolis Ltda. em prestar o Serviço de Transporte
Especial, e considerando que esta atende as exigências da legislação municipal nº
3575/97, conforme análise técnica consignada no memorando SEI nº 0015996737/2023 -
SEINFRA.UTP.

Resolve

Conceder a Autorização de Transporte Especial sob o número de cadastro 218 a
Transporte Petrópolis Ltda.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 28/02/2023, 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 0015998544 e o
código CRC 00F991F9.

PORTARIA SEI - PGM.GAB/PGM.NAD

PORTARIA Nº 005/2023/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:
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Art. 1º Autorizar conduzir o veículo oficial da Procuradoria-Geral do Município,
os seguintes servidores do quadro de lotação da Procuradoria-Geral, não ocupantes do cargo de
motorista:

I. Christiane Schramm Guisso, Procuradora-Geral, matrícula 52917;
II. Diogo Miguel Klutchcouski, Coordenador de Execuções Fiscais,

matrícula 43417;
III. Felipe Cidral Sestrem, Procurador Executivo, matrícula 39258;
IV. Gustavo Goedert Dal Pozzo, Coordenador da Área Administrativa,

matrícula 37888;
V. Janaina Elisa Heidorn, Procuradora Executiva, matrícula n° 40382.

 

Art. 2º Para a condução do veículo oficial acima indicado, os condutores
autorizados deverão 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 dos servidores da Procuradoria-Geral do
Município 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 em sua desvinculação do serviço público prestado no âmbito da
Procuradoria-Geral do Município, os efeitos desta portaria serão automaticamente revogados.

 

Art. 4º 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 01/03/2023, às 14:32, 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 0016045718 e o
código CRC D725B32C.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DSP/SEINFRA.UTP

PORTARIA Nº 146/2023

Concessão das Autorizações nº 287, 294, 295 e 298  do Serviço de Transporte
Especial
 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no uso de suas atribuições, considerando o
interesse da empresa Suan Transportes Ltda. em prestar o Serviço de Transporte Especial,
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e considerando que esta atende as exigências da legislação municipal nº 3575/97,
conforme análise técnica consignada no memorando SEI nº 0016020037/2023 -
SEINFRA.UTP.

Resolve

Conceder a Autorização de Transporte Especial sob os números de cadastros 287, 294,
295 e 298 a Suan Transportes Ltda.

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 28/02/2023, 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 0016020281 e o
código CRC B39BE624.

PORTARIA SEI - SEINFRA.GAB/SEINFRA.DSP/SEINFRA.UTP

PORTARIA Nº 143/2023

Concessão de Autorização nº  149 do Serviço de Transporte Especial
 

O Secretário de Infraestrutura Urbana, no uso de suas atribuições, considerando o
interesse do Sr. Jocenir Vieira de Lima em prestar o Serviço de Transporte Especial, e
considerando que esta atende as exigências da legislação municipal nº 3575/97, conforme
análise técnica consignada no memorando SEI nº 0015998875/2023 - SEINFRA.UTP.

Resolve

Conceder a Autorização de Transporte Especial sob o número de cadastro 149 a Jocenir
Vieira de Lima.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa,
Secretário (a), em 28/02/2023, 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 0015999986 e o
código CRC BB49491B.

PORTARIA SEI - CAJ.DICAF/CAJ.DICAF.GGP/CAJ.DICAF.GGP.CRC

Designação em substituição para a função de
Coordenador de Fiscalização e Captação de Clientes,
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por motivo de férias.

PORTARIA Nº 3143/2023

 

O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no exercício de suas atribuições legais, e de
acordo com o disposto no art. 31, inciso I, alínea "c" do Estatuto Social Consolidado da
Companhia Águas de Joinville, e com a Cláusula Quadragésima Segunda, parágrafo único do
Acordo Coletivo de Trabalho vigente:

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Designar interinamente em substituição, por motivo de férias do Sr. Edvaldo Fernandes, no
período de 06/03/2023 a 23/03/2023, o Sr. Jonata da Silva para a função de Coordenador de
Fiscalização e Captação de Clientes;

 

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

Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 14:38, 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 0016049781 e o
código CRC 889DFB2F.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 089/2023

 

Nomeia servidor

 

Diego Machado, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 01
de março de 2023:

 

-Elisabete Valquiria Werner Quandt, do cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional do
Vereador Ednaldo Jose Marcos.
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Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2023.

 

Diego Machado

Presidente

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:33, 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 0016062545 e o
código CRC 4B3BE8BC.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UTE

PORTARIA N.º 028/2023

 

A Secretária de Esportes, 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 53.041 de 09 de fevereiro de
2023 e em conformidade com a Lei Municipal nº 9.219/2022.

 

Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Termo de Contrato n.º 275/2023 (SEI 0015882384) firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria de Esportes e a empresa Moreira Eventos Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº.
21.508.406/0001-50, doravante denominada Contratada, que tem por objeto  a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de locação de grades de isolamento (gradil),
piso, mesas, cadeiras. Serviço incluindo montagem, desmontagem, manutenção, para a
realização dos eventos.

 

a) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

b) Patrícia Risden Baleche - matrícula 27.433 - Titular;

c) Marilda Morais da Costa - matrícula n° 28171 - Titular;

d) Carlos Huller - matrícula nº 36137 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.
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Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 275/2023, 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. 

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 extinção do
contrato, no prazo previsto no Capítulo VI, Seção IV - Da Fiscalização da Execução das
Contratações da Instrução Normativa.

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
formalmente à Unidade de Contratos 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.

 

I - Certificadores:

a) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

b) Patrícia Risden Baleche - matrícula 27.433 - Titular;

c) Marilda Morais da Costa - matrícula n° 28171 - Titular;

d) Carlos Huller - matrícula nº 36137 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville.
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Documento assinado eletronicamente por Caroline Antunes Rodrigues,
Secretário (a) Interino (a), em 01/03/2023, às 14:59, 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 0016030887 e o
código CRC 7BBD9210.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 090/2023

 

Exonera servidores

 

Diego Machado, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 01 de
março de 2023:

 

Amanda Karolini Burg, do cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Técnico do Vereador
Lucas Pereira de Souza;

 Andrea Fernandes Miranda Pacher, do cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Técnico do
Vereador Lucas Pereira de Souza.

 

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2023.

 

 

Diego Machado

Presidente

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:33, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016062603 e o
código CRC BE2D1689.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 091/2023

 

Nomeia servidores

 

Diego Machado, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 02
de março de 2023:

 

- Nelson Nogueira Amorim Filho, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Técnico do
Vereador Lucas Pereira de Souza;

 

- Jair Jochem, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Técnico do Vereador Lucas Pereira de
Souza.

 

 

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2023

 

 

Diego Machado

Presidente

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:33, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016062677 e o
código CRC DECDE308.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 095/2023

 

Exonera servidor
 

Diego Machado, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 01 de
março de 2023:

 

 Marcio Jose Leite, do cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional do Vereador
Cleiton Profeta da Silva

 

 

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2023.

 

 

Diego Machado

Presidente

 

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 17:45, 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 0016064640 e o
código CRC 50109535.
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PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UTE

PORTARIA N.º 024/2023

 

A Secretária de Esportes, 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 53.041 de 09 de fevereiro de 2023 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 9.219/2022.

 

Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Termo de Contrato n.º 255/2023 (SEI 0015815585) firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria de Esportes e a empresa Rossi Som & Luz Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº.
79.417.887/0001-78, doravante denominada Contratada, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas de sonorização,
iluminação, tenda e palco. Serviço incluindo montagem, desmontagem, manutenção e
operação técnica dos equipamentos, para a realização dos eventos.

 

a) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

b) Patrícia Risden Baleche - matrícula 27.433 - Titular;

c) Marilda Morais da Costa - matrícula n° 28171 - Titular;

d) Carlos Huller - matrícula nº 36137 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 255/2023, 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. 

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;
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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 extinção do
contrato, no prazo previsto no Capítulo VI, Seção IV - Da Fiscalização da Execução das
Contratações da Instrução Normativa.

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
formalmente à Unidade de Contratos 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.

 

I - Certificadores:

a) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

b) Patrícia Risden Baleche - matrícula 27.433 - Titular;

c) Marilda Morais da Costa - matrícula n° 28171 - Titular;

d) Carlos Huller - matrícula nº 36137 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Caroline Antunes Rodrigues,
Secretário (a) Interino (a), em 01/03/2023, às 14:59, 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 0016011334 e o
código CRC 0E58BAB2.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 096/2023

 

Nomeia servidor

 

Diego Machado, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,
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Resolve:

 

Nomear, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de 02
de março de 2023:

 

- Airton Apolinario, no cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Operacional do Vereador Cleiton
Profeta da Silva.

 

 

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2023

 

 

Diego Machado

Presidente

 

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 17:45, 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 0016064676 e o
código CRC 2845FC5B.

PORTARIA SEI - SESPORTE.GAB/SESPORTE.UTE

PORTARIA N.º 026/2023

 

A Secretária de Esportes, 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 53.041 de 09 de fevereiro de 2023 e
em conformidade com a Lei Municipal nº 9.219/2022.

 

Resolve:

 

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Termo de Contrato n.º 301/2023 (SEI 0015918196) firmado entre o Município de Joinville -
Secretaria de Esportes e a empresa Powertec Industrial Ltda, inscrita no C.N.P.J. nº.
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22.932.456/0001-22, doravante denominada Contratada, que tem por objeto o serviço de locação
de grupo gerador de energia para eventos realizados pela Secretaria de Esportes.

 

a) Viviane Koerich Gomes - Matrícula nº 31904 - Titular;

b) Érico Augusto Machado - matrícula nº 41414 - Titular;

c) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

d) Thiago Henrique Rohrbacher - matrícula nº 43373 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.

 

Art. 2º - Aos Fiscais compete:

I –  Conhecer, cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Contrato n.º 301/2023, 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. 

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 extinção do
contrato, no prazo previsto no Capítulo VI, Seção IV - Da Fiscalização da Execução das
Contratações da Instrução Normativa.

XI - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
formalmente à Unidade de Contratos 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.
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I - Certificadores:

a) Viviane Koerich Gomes - Matrícula nº 31904 - Titular;

b) Érico Augusto Machado - matrícula nº 41414 - Titular;

c) Guilherme Mertz da Costa - matrícula nº 44566 - Titular;

d) Thiago Henrique Rohrbacher - matrícula nº 43373 - Suplente; e 

e) Marjorie Battistella - matrícula nº 54513 - Suplente.

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da  publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Joinville.

Documento assinado eletronicamente por Caroline Antunes Rodrigues,
Secretário (a) Interino (a), em 01/03/2023, às 14:59, 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 0016030675 e o
código CRC 18054CA7.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 092/2023

 

Exonera servidor

 

Diego Machado, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Exonerar, do Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, em 01 de
março de 2023:

 

 Cleonir Jose Branco, do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência.

 

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2023.

 

 

Diego Machado

Presidente
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O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:33, 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 0016062709 e o
código CRC 529F1E08.

PORTARIA SEI - SEGOV.GAB/SEGOV.UAD

Portaria n° 093/2023

 

Transfere vínculo de servidor
 

Diego Machado, Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições,

 

Resolve:

 

Transferir, no Quadro de Cargos em Comissão da Câmara de Vereadores de Joinville, a contar de
02 de março de 2023,

 

- Claudia dos Santos, do cargo de Assessor Parlamentar de Apoio Técnico do Vereador Diego
Machado para o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência.

 

 

Registre-se e comunique-se!

Gabinete da Presidência, 01 de março de 2023

 

 

Diego Machado

Presidente

 

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.
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Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:33, 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 0016062742 e o
código CRC 099306EE.

 

EDITAL SEI Nº 0016062845/2023 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

EDITAL nº 02/2023

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, em conjunto com o Presidente da Comissão de
Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente convocam Audiência Pública, a ser
realizada em 16 de março de 2023 (quinta-feira), às 19h30, na Sociedade Rio da Prata, na
Rodovia SC-418, Km7, no Distrito de Pirabeiraba, oportunidade na qual será discutida a seguinte
proposição:

 

1. detalhes do projeto e execução das obras previstas na Rodovia SC 418 – trecho da BR
101 até a divisa de Campo Alegre.

 

Plenarinho, 07 de fevereiro de 2023.

 

Vereador Diego Machado

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

Vereador Wilian Tonezi

Presidente da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:43, 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 0016062845 e o
código CRC 65F91AD4.

 

EDITAL SEI Nº 0016063213/2023 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

EDITAL nº 03/2023

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, em conjunto com o Presidente da Comissão de
Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente convocam Audiência Pública, a ser
realizada em 14 de março de 2023 (terça-feira), às 19h30, no Plenário, oportunidade na qual
será discutida a seguinte proposição:

 

1. apresentação de opções de ciclovia faixas na região central de Pirabeiraba, com o
intuito de promover mais segurança aos ciclistas e motoristas que transitam pela região.

 

Plenário, 28 de fevereiro de 2023.

Vereador Diego Machado

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

 

Vereador Wilian Tonezi

Presidente da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:38, 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 0016063213 e o
código CRC FCDE4C81.
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EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA SEI Nº 0016061892/2023 -
SEFAZ.UFT

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

A Autoridade Fiscal infra assinada, no uso de suas atribuições, CIENTIFICA
o contribuinte abaixo relacionado da constituição do crédito tributário formalizado,
conforme descrito abaixo.

Fica o contribuinte intimado a recolher seu débito no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar
reclamação ao ato fiscal dentro do mesmo prazo, conforme Lei Municipal nº 4.857/2003.
Decorrido este prazo sem qualquer das providências acima citadas, o crédito fiscal será
inscrito em dívida ativa e emitida certidão para cobrança judicial.

A ciência do citado Auto de Infração será dada pelo presente Edital, nos termos do inciso III
do art. 93 e inciso III do art. 94, ambos da Lei Municipal nº 1330/73.

Fundamentação Legal dos Autos de Infração: Em cumprimento ao disposto nos artigos
113, § 2º, 127, II, § 1º e 197 da Lei Federal 5.172/66, combinado com o artigo 3º, II, 7º, II,
29, II, da Lei Municipal nº 1.715/79, arts. 1º, 5º, 24 a 27 do Decreto nº 11.969/2004, e artigo
28, §§ 4º ao 9º da Lei Complementar Municipal nº 155/2003, o Fisco informa ao
contribuinte supra que em razão da ausência ou falta de alteração de Cadastro Mobiliário
Municipal do mesmo, foi realizada a sua inscrição/alteração de ofício nos termos da
legislação acima referida, pelo que solicitam que seja realizada a devida regularização de
seu estabelecimento, conforme determina a Lei Complementar nº 84/2000 (Código de
Posturas Municipal). Informamos que a desatualização de Cadastro Mobiliário Municipal
corresponde a infração e obrigação tributária acessória nos termos do art. 39, § 3º, II, da Lei
Complementar Municipal nº 155/2003, que atribui a aplicação da penalidade, equivalente a
1 (uma) UPM – Unidade Padrão Municipal.

Razão Social AT PRIME VAREJO DE VESTUARIO ONLINE LTDA
CNPJ/CPF 31.101.853/0001-43
Data do Cadastro de Ofício 08/12/2022

Valor do Auto de Infração nº 0015226389
Multa de 1 (uma) UPM R$ 361,14 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 361,14 (Trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos)

 

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Luiz Roesler,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 15:32, 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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016061892 e o
código CRC 98AFE14A.

 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA SEI Nº 0016061780/2023 -
SEFAZ.UFT

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

A Autoridade Fiscal infra assinada, no uso de suas atribuições, CIENTIFICA
o contribuinte abaixo relacionado da constituição do crédito tributário formalizado,
conforme descrito abaixo.

Fica o contribuinte intimado a recolher seu débito no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar
reclamação ao ato fiscal dentro do mesmo prazo, conforme Lei Municipal nº 4.857/2003.
Decorrido este prazo sem qualquer das providências acima citadas, o crédito fiscal será
inscrito em dívida ativa e emitida certidão para cobrança judicial.

A ciência do citado Auto de Infração será dada pelo presente Edital, nos termos do inciso III
do art. 93 e inciso III do art. 94, ambos da Lei Municipal nº 1330/73.

Fundamentação Legal dos Autos de Infração: Em cumprimento ao disposto nos artigos
113, § 2º, 127, II, § 1º e 197 da Lei Federal 5.172/66, combinado com o artigo 3º, II, 7º, II,
29, II, da Lei Municipal nº 1.715/79, arts. 1º, 5º, 24 a 27 do Decreto nº 11.969/2004, e artigo
28, §§ 4º ao 9º da Lei Complementar Municipal nº 155/2003, o Fisco informa ao
contribuinte supra que em razão da ausência ou falta de alteração de Cadastro Mobiliário
Municipal do mesmo, foi realizada a sua inscrição/alteração de ofício nos termos da
legislação acima referida, pelo que solicitam que seja realizada a devida regularização de
seu estabelecimento, conforme determina a Lei Complementar nº 84/2000 (Código de
Posturas Municipal). Informamos que a desatualização de Cadastro Mobiliário Municipal
corresponde a infração e obrigação tributária acessória nos termos do art. 39, § 3º, II, da Lei
Complementar Municipal nº 155/2003, que atribui a aplicação da penalidade, equivalente a
1 (uma) UPM – Unidade Padrão Municipal.

Razão Social VAVASSORI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
CNPJ/CPF 23.804.801/0001-05
Data do Cadastro de Ofício 08/12/2022

Valor do Auto de Infração nº 0015226759
Multa de 1 (uma) UPM R$ 361,14 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 361,14 (Trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos)
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Documento assinado eletronicamente por Jefferson Luiz Roesler,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 15:29, 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 0016061780 e o
código CRC F53FE567.

 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA SEI Nº 0016062030/2023 -
SEFAZ.UFT

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

A Autoridade Fiscal infra assinada, no uso de suas atribuições, CIENTIFICA
o contribuinte abaixo relacionado da constituição do crédito tributário formalizado,
conforme descrito abaixo.

Fica o contribuinte intimado a recolher seu débito no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar
reclamação ao ato fiscal dentro do mesmo prazo, conforme Lei Municipal nº 4.857/2003.
Decorrido este prazo sem qualquer das providências acima citadas, o crédito fiscal será
inscrito em dívida ativa e emitida certidão para cobrança judicial.

A ciência do citado Auto de Infração será dada pelo presente Edital, nos termos do inciso III
do art. 93 e inciso III do art. 94, ambos da Lei Municipal nº 1330/73.

Fundamentação Legal dos Autos de Infração: Em cumprimento ao disposto nos artigos
113, § 2º, 127, II, § 1º e 197 da Lei Federal 5.172/66, combinado com o artigo 3º, II, 7º, II,
29, II, da Lei Municipal nº 1.715/79, arts. 1º, 5º, 24 a 27 do Decreto nº 11.969/2004, e artigo
28, §§ 4º ao 9º da Lei Complementar Municipal nº 155/2003, o Fisco informa ao
contribuinte supra que em razão da ausência ou falta de alteração de Cadastro Mobiliário
Municipal do mesmo, foi realizada a sua inscrição/alteração de ofício nos termos da
legislação acima referida, pelo que solicitam que seja realizada a devida regularização de
seu estabelecimento, conforme determina a Lei Complementar nº 84/2000 (Código de
Posturas Municipal). Informamos que a desatualização de Cadastro Mobiliário Municipal
corresponde a infração e obrigação tributária acessória nos termos do art. 22, inciso II, da
Lei Municipal nº 1.715/1979, que atribui a aplicação da penalidade, equivalente a 1 (uma)
UPM – Unidade Padrão Municipal.

Razão Social GANS OXICORTE LTDA
CNPJ/CPF 03.045.377/0001-55
Data do Cadastro de Ofício 17/01/2023

Valor do Auto de Infração nº 0015589377
Multa de 1 (uma) UPM R$ 362,62 (Valor da UPM do mês)
TOTAL R$ 362,62 (Trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
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Documento assinado eletronicamente por Jefferson Luiz Roesler,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 15:37, 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 0016062030 e o
código CRC 08A4DFAA.

 

EXTRATO SEI Nº 0016032425/2023 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 28 de fevereiro de 2023.

Município de Joinville

Extrato de Termo de Colaboração

 

Espécie:  Termo de Colaboração nº 0015924774/2023/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Assistência
Social, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social e Associação Comunidade de Inclusão
Social Eis-Me Aqui - Casa de Passagem Nossa Senhora de Salete.

Objeto: Auxílio financeiro que custeará parcialmente as despesas de
custeio da ENTIDADE, visando garantir a manutenção do funcionamento do Serviço de
Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias - Casa de Passagem  - Proteção Social Especial -
Alta Complexidade.

Valor: R$ 504.218,40 (quinhentos e quatro mil duzentos e dezoito reais e
quarenta centavos)

Data de assinatura: Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da assinatura.

Signatários: Fabiana Ramos da Cruz Cardozo, pelo Município/FMAS,
e Floriano Arthur da Silva Junior, pela Entidade.

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 28/02/2023, às 08:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 11:19, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016032425 e o
código CRC 46B76F54.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, leva ao conhecimento dos interessados o extrato
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2023, com os seguintes dados:

EMPRESA REGISTRADA: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19.611.064/0001-57

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2022

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ITENS E VALORES REGISTRADOS: 
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8 Luva segurança Par 20 R$ 32,6500 R$ 653,0000

Marca: ZANEL CA 16072
Fabricante: ZANEL CA 16072

Modelo / Versão: ZANEL CA 16072
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE SEGURANÇA, VAQUETA, BAIXA TENSÃO - Luva

confeccionada em Vaqueta curtida ao Cromo (palma, dorso e polegar). Luva para sobrepor as luvas de Baixa Tensão.
Tira de reforço entre o polegar e o indicador. No punho tira de couro. Velcro no Dorso. Cano de Raspa natural

curtida ao cromo, comprimento total 36 cm, confeccionada em linha de nylon e acabamento com bainha. Cada peça
terá gravação indelével de marca e nº do CA – Certificado de Aprovação.

21 Botina segurança Par 10 R$ 168,0700 R$ 1.680,7000

Marca: KADESH CA 46696
Fabricante: KADESH CA 46696

Modelo / Versão: KADESH CA 46696
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇADO SEGURANÇA, ELETRICISTA (ATÉ 500V), BOTINA,

VAQUETA, CADARÇO, BIDENSIDADE COM ABSORVEDOR, BIQ COMPOSITE (200J), PALM
ANTIPERFURANTE - CALÇADO SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM

COURO VAQUETA HIDROFUGADA COM COSTURA EM NYLON, COM ACOLCHOAMENTO NA LINGUETA,
SEM ELEMENTOS MÉTÁLICOS, CANO COM DOIS GOMOS, CONSTRUÇÃO EM SISTEMA STROBEL,

ANTIDERRAPANTE, PARA ELETRICISTA; BIQUEIRA COMPOSITE, RESISTENTE À IMPACTO MÍNIMO 200J;
SOLADO BIDENSIDADE PU/PU COM ABSORVEDOR DE IMPACTOS; PALMILHA ARAMIDA

ANTIPERFURANTE E PALMILHA REMOVIVEL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANA; RESISTENTE A
BAIXA TENSÃO (ATÉ 500V - CONFORME NBR 16603) E ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHOS 33 AO 46

22 Botina segurança Par 10 R$ 181,0700 R$ 1.810,7000

Marca: KADESH CA 46696
Fabricante: KADESH CA 46696

Modelo / Versão: KADESH CA 46696
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇADO SEGURANÇA, ELETRICISTA (ATÉ 500V), BOTINA,

VAQUETA, CADARÇO, BIDENSIDADE COM ABSORVEDOR, BIQ COMPOSITE (200J), PALM
ANTIPERFURANTE - CALÇADO SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM

COURO VAQUETA HIDROFUGADA COM COSTURA EM NYLON, COM ACOLCHOAMENTO NA LINGUETA,
SEM ELEMENTOS MÉTÁLICOS, CANO COM DOIS GOMOS, CONSTRUÇÃO EM SISTEMA STROBEL,

ANTIDERRAPANTE, PARA ELETRICISTA; BIQUEIRA COMPOSITE, RESISTENTE À IMPACTO MÍNIMO 200J;
SOLADO BIDENSIDADE PU/PU COM ABSORVEDOR DE IMPACTOS; PALMILHA ARAMIDA

ANTIPERFURANTE E PALMILHA REMOVIVEL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANA; RESISTENTE A
BAIXA TENSÃO (ATÉ 500V - CONFORME NBR 16603) E ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHOS 33 AO 46

23 Botina segurança Par 10 R$ 163,9700 R$ 1.639,7000

Marca: KADESH CA 46696
Fabricante: KADESH CA 46696

Modelo / Versão: KADESH CA 46696
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇADO SEGURANÇA, ELETRICISTA (ATÉ 500V), BOTINA,

VAQUETA, CADARÇO, BIDENSIDADE COM ABSORVEDOR, BIQ COMPOSITE (200J), PALM
ANTIPERFURANTE - CALÇADO SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM

COURO VAQUETA HIDROFUGADA COM COSTURA EM NYLON, COM ACOLCHOAMENTO NA LINGUETA,
SEM ELEMENTOS MÉTÁLICOS, CANO COM DOIS GOMOS, CONSTRUÇÃO EM SISTEMA STROBEL,

ANTIDERRAPANTE, PARA ELETRICISTA; BIQUEIRA COMPOSITE, RESISTENTE À IMPACTO MÍNIMO 200J;
SOLADO BIDENSIDADE PU/PU COM ABSORVEDOR DE IMPACTOS; PALMILHA ARAMIDA

ANTIPERFURANTE E PALMILHA REMOVIVEL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANA; RESISTENTE A
BAIXA TENSÃO (ATÉ 500V - CONFORME NBR 16603) E ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHOS 33 AO 46

24 Botina segurança Par 10 R$ 163,9700 R$ 1.639,7000

Marca: KADESH CA 46696
Fabricante: KADESH CA 46696

Modelo / Versão: KADESH CA 46696
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇADO SEGURANÇA, ELETRICISTA (ATÉ 500V), BOTINA,

VAQUETA, CADARÇO, BIDENSIDADE COM ABSORVEDOR, BIQ COMPOSITE (200J), PALM
ANTIPERFURANTE - CALÇADO SEGURANÇA, TIPO BOTINA, COM CADARÇO, CONFECCIONADO EM

COURO VAQUETA HIDROFUGADA COM COSTURA EM NYLON, COM ACOLCHOAMENTO NA LINGUETA,
SEM ELEMENTOS MÉTÁLICOS, CANO COM DOIS GOMOS, CONSTRUÇÃO EM SISTEMA STROBEL,

ANTIDERRAPANTE, PARA ELETRICISTA; BIQUEIRA COMPOSITE, RESISTENTE À IMPACTO MÍNIMO 200J;
SOLADO BIDENSIDADE PU/PU COM ABSORVEDOR DE IMPACTOS; PALMILHA ARAMIDA

ANTIPERFURANTE E PALMILHA REMOVIVEL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANA; RESISTENTE A
BAIXA TENSÃO (ATÉ 500V - CONFORME NBR 16603) E ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHOS 33 AO 46

46 Botina segurança Par 50 R$ 112,9300 R$ 5.646,5000
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Marca: KADESH CA 26290
Fabricante: KADESH CA 26290

Modelo / Versão: KADESH CA 26290
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA PARA ELETRICISTA,

HIDROFUGADO, BIQUEIRA DE COMPOSITE E PALMILHA EM FIBRAS ANTIPERFURANTES – 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46 - Para trabalhos em ambientes com umidade, esgoto, com cloro, óleo e ácidos. Proteção dos pés

do usuário contra impactos de quedas de objetos e contra agentes abrasivos, escoriantes, perfurantes e contra
choques elétricos. Confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, curtido ao cromo, Palmilha de montagem em

fibras antiperfurantes, Biqueira de composite, Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal,
resistente à passagem de corrente elétrica. Na cor preta. O solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado

diretamente no cabedal e hidrofugado.

47 Botina segurança Par 20 R$ 128,4000 R$ 2.568,0000

Marca: KADESH CA 26290
Fabricante: KADESH CA 26290

Modelo / Versão: KADESH CA 26290
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA PARA ELETRICISTA,

HIDROFUGADO, BIQUEIRA DE COMPOSITE E PALMILHA EM FIBRAS ANTIPERFURANTES – 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46 - Para trabalhos em ambientes com umidade, esgoto, com cloro, óleo e ácidos. Proteção dos pés

do usuário contra impactos de quedas de objetos e contra agentes abrasivos, escoriantes, perfurantes e contra
choques elétricos. Confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, curtido ao cromo, Palmilha de montagem em

fibras antiperfurantes, Biqueira de composite, Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal,
resistente à passagem de corrente elétrica. Na cor preta. O solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado

diretamente no cabedal e hidrofugado.

48 Botina segurança Par 20 R$ 128,4100 R$ 2.568,2000

Marca: KADESH CA 26290
Fabricante: KADESH CA 26290

Modelo / Versão: KADESH CA 26290
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA PARA ELETRICISTA,

HIDROFUGADO, BIQUEIRA DE COMPOSITE E PALMILHA EM FIBRAS ANTIPERFURANTES – 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46 - Para trabalhos em ambientes com umidade, esgoto, com cloro, óleo e ácidos. Proteção dos pés

do usuário contra impactos de quedas de objetos e contra agentes abrasivos, escoriantes, perfurantes e contra
choques elétricos. Confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, curtido ao cromo, Palmilha de montagem em

fibras antiperfurantes, Biqueira de composite, Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal,
resistente à passagem de corrente elétrica. Na cor preta. O solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado

diretamente no cabedal e hidrofugado.

Documento assinado eletronicamente por Giuliano Goncalves Silva,
Coordenador (a), em 14/02/2023, 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 Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 28/02/2023, às 17:11,
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.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 15:32, 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 0015886453 e o
código CRC F6127A18.

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO, SEI Nº 0015984554/2023 - SEHAB.UFO.ACO
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Contrato de Cessão Sob Regime de Aforamento número 10216

Concedente: Município de Joinville

Concessionário: GILBERTO SILVA SANTOS, CPF 584.280.117-53, e
MARIA VENUS DE SOUZA, CPF 235.560.485-15

Objeto: Lote 25, Quadra 1, URB. PARQUE IRIRIU

 

Diante do término do prazo previsto no art. 11, §3º da Lei Municipal nº
8.800/2019 para manifestação de intenção do beneficiário, fica automaticamente rescindido o
contrato acima mencionado.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Andrioli, Secretário
(a), em 24/02/2023, às 13:37, 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 0015984554 e o
código CRC CD7C014C.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0016025524/2023 - SAP.CVN

 

 

Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

Município de Joinville

Extrato de Termo Aditivo

 

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 047/2019/PMJ.

Partícipes: Município de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social,
e o Instituto Priscila Zanette.

Objeto: a) Prorrogar a vigência do Termo de Parceria até 28/02/2024, conforme
solicitação da Secretaria de Assistência Social (0015527778/0015704593) e Plano de Trabalho
aprovado pela Instituição (0015200904). b) Alterar o item 4.2.23 da Cláusula Quarta, passando a
vigorar com a seguinte redação: "4.2.23 É vedado o pagamento aos trabalhadores do SUAS,
salários que ultrapassem os valores pagos aos servidores públicos. O quadro de recursos humanos
deverá ser constituído preferencialmente, pelos trabalhadores que constem nas Resoluções CNAS
n° 17 de 2011 e Resolução n° 09 de 2014 e poderá ser acrescido de outros profissionais se a
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demanda fizer necessária, considerando a caracterização das deficiências e o grau de dependência
de cada usuário, podendo variar de residência para residência." c) Incluir o item 12.2 na Cláusula
Doze, contendo a seguinte redação: "12.2 Nos termos do Decreto Municipal nº. 45.108 de 21 de
dezembro de 2021, em seu Art. 82 - Parágrafo Único, Poderá a Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP, provisionar os recursos aplicados para o pagamento de encargos
trabalhistas decorrentes de rescisão, férias, 13º salário, FGTS e INSS, e utilizá-los com prévia
autorização da unidade solicitante."

Valor: R$ 910.603,44 (novecentos e dez mil, seiscentos e três reais e quarenta e
quatro centavos)

Data de assinatura: Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

Vigência: a partir da assinatura, até 28/02/2024.

Signatários: Fabiana Ramos da Cruz Cardozo, pelo Município/SAS, e, Silvia
Frutuoso de Almeida, pela Entidade.

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder,
Gerente, em 27/02/2023, às 15:24, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 08:36, 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 0016025524 e o
código CRC 67190B7C.

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 0016062812/2023 - SEGOV.UAD

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

Aditivo: 06/2022-A.

Contrato: 06/2022.

Contratada: ENGENHO DE IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ nº: 07.895.771/0001-33

Relação de sócios: Luiz Ricardo Felix Jaques e Thiago Dalmas Affonso

Objeto: Prestação de serviços compreendendo planejamento, criação, distribuição, veiculação e
controle de campanhas publicitárias e demais atividades descritas no § 1º do art. 2º da Lei nº
12.232/2010, objetivando promover a divulgação da Câmara de Vereadores de Joinville, advindo
da licitação – Concorrência n° 37/2021

Motivo do Termo Aditivo: Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, de 3 de março de
2023 a 02 de março de 2024, ou até a conclusão da nova licitação, caso a conclusão ocorra antes
do dia 31/12/2023.
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Data: 01/03/2023.

Valor global estimado do contrato: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Base Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

 

 

DIEGO MACHADO

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

 

O documento original assinado encontra-se disponível para consulta na sede da unidade
demandante dessa publicação, conforme art. 10, § 2º, da Instrução Normativa Conjunta SEI
07/2014, instituída pelo Decreto Nº 22.752 de 11 de julho de 2014

Documento assinado eletronicamente por Diego Machado, Usuário
Externo, em 01/03/2023, às 16:49, 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 0016062812 e o
código CRC E598AB01.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016053128/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JENIFFER APARECIDA DE MACEDO no
Processo Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior,
vimos convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

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 Meri Regina Franzoi,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 10:27, 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 0016053128 e o
código CRC C3DF8155.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016051331/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JURACI MARCELINO DA SILVA no Processo
Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

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 Meri Regina Franzoi,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 09:24, 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 0016051331 e o
código CRC B79BACBC.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016052313/2023 - SGP.UDS.ARE
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Joinville, 01 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação da Senhora JULIA PESSOA DO NASCIMENTO no Processo
Seletivo - Edital 004-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-la para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 7.2 do Edital
anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Meri Regina Franzoi,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 09:59, 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 0016052313 e o
código CRC D22C166A.

 

ATO DE CONVOCAÇÃO SEI Nº 0016051757/2023 - SGP.UDS.ARE

 

 

Joinville, 01 de março de 2023.

Tendo em vista a aprovação do Senhor MATHEUS DAVI DOS SANTOS no Processo
Seletivo - Edital 010-2022-SGP no Cargo 0058 - Estagiário Nível Superior, vimos
convocá-lo para enviar os documentos admissionais, de acordo com a Portaria nº
1249/2022 conforme comunicado que será encaminhado para o endereço eletrônico
informado na inscrição do Processo Seletivo indicado, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da publicação deste.

Para tanto, favor providenciar a documentação conforme previsto no item 8.6 do Edital
anteriormente indicado.
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anteriormente indicado.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Área de Recrutamento

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Meri Regina Franzoi,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 09:38, 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 0016051757 e o
código CRC 4B8FD4B5.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0015996114/2023 -
SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 022/2023, UASG 453230, destinado à contratação de serviço
especializado na área cênica para produção e apresentação de ciclo de espetáculos teatrais, voltados
à prevenção de diferentes violências e violações de direitos de crianças e adolescentes, bem como o
julgamento efetuado pelo pregoeiro, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora em
seu respectivo valor global, qual seja: LUIZ CARLOS MENON - R$ 61.509,96.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 15:20, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:53, 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 0015996114 e o
código CRC DAE9893B.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016027201/2023 -
SAP.LCT

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 011/2023, destinado a futura e eventual  aquisição de
gêneros alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e
Hospital São José, bem como o julgamento efetuado pelo Pregoeiro e sua Equipe de
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Apoio, adjudicando o objeto licitado às empresa vencedoras em seus respectivos itens e valores
unitários, quais sejam: LE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, item 03- R$ 7,00, item 04 - R$
11,18, item 05 - R$ 17,00, item 07 - R$ 0,03, item 09 - R$ 0,04, item 11 - R$ 5,90, item 12 - R$
5,90, item 13 - R$ 5,43, item 15 - R$ 7,92, item 18 - R$ 0,04, item 19- R$ 0,03, item 20 - R$ 0,03,
item 22 - R$ 0,89, item 23 - R$ 2,19 e item 24 - R$ 0,02. PROMEAL INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA, item 01 - R$ 0,16. GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA, item 06 - R$ 19,40 e item 14 - R$ 5,31. Os itens 02, 08, 10, 16, 17 e 21
restaram FRACASSADOS.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 15:20, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:53, 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 0016027201 e o
código CRC 04564684.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016032981/2023 -
SAP.LCT

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 886/2022, destinado a futura e
eventual execução, manutenção, conservação e implantação de sinalização horizontal em material
termoplástico, material plástico a frio (bicomponente) e defensas metálicas (tipo guard-rail), bem
como o julgamento efetuado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, adjudicando o objeto licitado às
empresas vencedoras em seus respectivos lotes/itens e valores unitários,
quais sejam: SINALIZAVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, lote 01 - R$ 3.016.500,00. VIA
MAIS MOBILIDADE E SINALIZAÇÃO LTDA, lote 02 - R$ 141.750,00 e CLD
CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA, item 05 - R$ 146,00.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 15:20, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:53, 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 0016032981 e o
código CRC 953006CD.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016009064/2023 -
SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a
efeito através do Pregão Eletrônico nº 829/2022, UASG 453230, destinado ao Registro de Preços,
visando a futura e eventual aquisição de caixas d'água destinadas às manutenções prediais efetuadas
nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, bem como o julgamento
efetuado pela pregoeira, adjudicando o objeto licitado às empresas vencedoras em seus respectivos
itens e valores unitários, quais sejam: RT2 COMERCIAL LTDA, Item 01 - 236,63; AVIZ
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, Item 02 - R$ 406,29, Item 03 - R$
2.153,00, Item 06 - R$ 359,00, Item 07 - R$ 204,00 e Item 08 - R$ 1.460,00; APOIO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, Item 04 - R$ 3.982,43 e A. R. MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, Item 05 - R$ 5.512,02.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 27/02/2023, às 16:18, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 27/02/2023, às 16:30, 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 0016009064 e o
código CRC B72CD466.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA, SEI Nº 0016026505/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que no processo licitatório de Pregão
Eletrônico nº 726/2022, UASG 453230, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e
eventual prestação de serviço com motoniveladora para atender os serviços de zeladoria pública
realizado pela Unidade Regional de Obras, o Item 13 restou FRACASSADO.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 15:20, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:53, 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 0016026505 e o
código CRC 402E90E4.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016033987/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 093/2023, destinado a contratação de empresa especializada para o serviço de
impermeabilização do telhado do Expocentro Edmundo Doubrawa, com fornecimento e aplicação
de manta asfáltica aluminizada, na Data/Horário: 15/03/2023 às 08:30 horas, para abertura das
propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e
www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave
TCE 24918EDCB47701563DB975F4E89633D4E537EDB0.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 15:20, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:53, 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 0016033987 e o
código CRC 7E8ACB97.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016025823/2023 -
CAJ.DICAF.GSL.CLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/23 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A COMPANHIA ÁGUAS 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 PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 018/23 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS destinado a
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TALHAS ELÉTRICAS, na
Data/Horário: 22/03/2023 às 15:00h, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. O edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br e
www.gov.br/compras. Código TCE/SC: 4B086B19B26E9B1722653C0EDF4BF5CEBC359581

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 27/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 28/02/2023, às 09:37,
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.
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 28/02/2023, às 13:41, 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 0016025823 e o
código CRC 150A4847.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016035427/2023 -
CAJ.DICAF.GSL.CLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/23- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A COMPANHIA ÁGUAS 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 PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 021/23- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS destinado a
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LACRES, na Data/Horário: 23/03/2023
às 15:00h, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. O edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br e www.gov.br/compras. Código
TCE/SC: 35EF12094BD1F4047C1AEFF184F6DCDDA42DA876

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 28/02/2023, às 10:16, 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.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 28/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 28/02/2023, às 13:41, 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 0016035427 e o
código CRC 80A16C8A.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016013495/2023 -
CAJ.DICAF.GSL.CLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/23 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que em
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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 PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/23 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS destinado a
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, na
Data/Horário: 21/03/2023 às 15:00h, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. O edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.aguasdejoinville.com.br e
www.gov.br/compras. Código TCE/SC: 1E1F4666247CADC1A345DA82D5817E5111E918D2

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Horst Harmel,
Gerente, em 28/02/2023, às 10:16, 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.

Documento assinado eletronicamente por Andre Domingos Romero
Castro, Diretor(a) Administrativo(a), em 28/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 28/02/2023, às 13:41, 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 0016013495 e o
código CRC 154DBE0F.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO, SEI Nº 0016033749/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico nº 094/2023, destinado a contratação de empresa especializada para o serviço de
substituição de calhas metálicas na cobertura do Expocentro Edmundo Doubrawa, com
fornecimento de material e mão de obra, na Data/Horário: 16/03/2023 às 08:30 horas, para abertura
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e
www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave
TCE 6787A9E57B28A67648BDC59E80CCF133B4322190.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 15:20, 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 Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:53, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016033749 e o
código CRC 79FC6789.

AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO, SEI Nº 0016013717/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, está prorrogando a data de abertura das propostas para
o dia 17/03/2023 às 08:30 horas do edital de Pregão Eletrônico nº 042/2023, para Contratação
de empresa para prestação de serviço de capacitação para a rede socioassistencial do
Município de Joinville. O Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave TCE:
620E25594A42B623C05838F6DC371A6B06B5CFDB.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 27/02/2023, às 16:18, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 27/02/2023, às 16:30, 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 0016013717 e o
código CRC 4FE2D3F4.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016045846/2023 - SECULT.UCC

 

 

Joinville, 28 de fevereiro de 2023.

 

O Município de Joinville através da Unidade da Casa da Cultura e da Secretaria de Cultura
e Turismo, leva ao conhecimento da população a abertura de Edital 01/2023 de
INGRESSO PARA PRÁTICAS DE CONJUNTO DA ESCOLA DE MÚSICA VILLA-
LOBOS, da Casa da Cultura Fausto Rocha Jr, para o ano de 2023. As pré-inscrições
deverão ser feitas, única e exclusivamente de forma online, através do
link https://docs.google.com/forms/d/1dTQKLzGbnmUgpOUf0sq7iZUh3kVOBki76RlspJvUpTE/edit
, a partir do dia 10 de março de 2023, podendo ser realizada até o dia 15 de março de
2023, às 12h. As datas e regras de ingressos estão contidas no Anexo SEI.
No 0016045830 . 
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Franzoi,
Gerente, em 28/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 28/02/2023, às 18:42,
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 0016045846 e o
código CRC 07FA7D42.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016046441/2023 - SECULT.UCC

 

 

Joinville, 28 de fevereiro de 2023.

O Município de Joinville através da Unidade da Casa da Cultura e da Secretaria de Cultura
e Turismo, leva ao conhecimento da população a abertura de Edital 03/2023 PARA OS
CURSOS DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DA CASA DA CULTURA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE TEATRO, para o ano de 2023.  As inscrições serão realizadas online,
através do
link https://docs.google.com/forms/d/11gmXpktc5i9Wu0Os7f32j6lUJZyQcFpw2h0nHS8vkPM/edit 
a partir do dia 10 de março de 2023, podendo ser realizada até o dia 15 de março de
2023. As datas e regras de ingressos estão contidas no Anexo SEI. No 0016046404.

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Franzoi,
Gerente, em 28/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 28/02/2023, às 18:42,
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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016046441 e o
código CRC F2C2A1A6.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016046163/2023 - SECULT.UCC

 

 

Joinville, 28 de fevereiro de 2023.

O Município de Joinville através da Unidade da Casa da Cultura e da Secretaria de Cultura
e Turismo, leva ao conhecimento da população a abertura de Edital 02/2023 PARA OS
CURSOS DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DA CASA DA CULTURA DA ESCOLA DE
MÚSICA VILLA-LOBOS, para o ano de 2023.  As inscrições serão realizadas online,
através do
link  https://docs.google.com/forms/d/11gmXpktc5i9Wu0Os7f32j6lUJZyQcFpw2h0nHS8vkPM/edit 
a partir do dia 10 de março de 2023, podendo ser realizada até o dia15 de março de
2023. As datas e regras de ingressos estão contidas no Anexo SEI. No 0016046147 . 

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Franzoi,
Gerente, em 28/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 28/02/2023, às 18:42,
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 0016046163 e o
código CRC D30C4CDA.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016053572/2023 - SEPUR.UPL.AIU
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Joinville, 01 de março de 2023.

 

Em observância ao Decreto n° 46.563/2022, a Secretaria de Pesquisa e
Planejamento Urbano - SEPUR torna público que encontra-se disponível para consulta o Parecer
Técnico Conclusivo e a Decisão do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do
empreendimento Condomínio Multifamiliar Misto Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3.537, por
meio do link https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/estudo-de-impacto-de-vizinhanca-eiv-
condominio-multifamiliar-misto-rua-prefeito-baltazar-buschle-3-537/.

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina Aparecida Lopes
Roman, Coordenador (a), em 01/03/2023, às 11:19, 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 0016053572 e o
código CRC 60F40DDE.

 

COMUNICADO SEI Nº 0015906258/2023 - SES.UOM.AMN

 

 

Joinville, 15 de fevereiro de 2023.
 

O Município de Joinville através da Secretaria da Saúde - Área de Manutenção e Comissão de fiscalização instituída
p e l a PORTARIA Nº 180/2022/SMS, referente ao TERMO DE CONTRATO Nº 059/2019, firmado entre o
MUNICÍPIO DE JOINVILLE, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville e a empresa SLS
HOSPITALAR SERV EM EQU HOSP EIRELI ME, cujo objeto é a  contratação de empresa para realização de
serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares e diagnóstico, laboratoriais,
de fisioterapia e locomoção, audiológicos e otorrinolaringológicos, oftalmológicos que pertençam a Secretaria
Municipal de Saúde de Joinville, na forma do Pregão Eletrônico nº 118/2019 , considerando o disposto no inciso II
item 4 - 4. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, PEÇA E ACESSÓRIO E
OUTROS do Termo de Referência, leva ao conhecimento dos interessados os preços obtidos junto ao mercado, pela
Contratada e Contratante, para fornecimento de peças, componentes ou acessórios conforme segue:
 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO PECA
DIATEC
VALOR UNIT.

AUDIÔMETRO AMPLIVOX -- Calibração e Manutenção Preventiva IN LOCO R$ 600,00
 
Esta publicação visa oportunizar a manifestação pública, por parte de pessoa jurídica, acerca dos preços propostos
para aquisição de peças e componentes  para manutenção corretiva, com vistas a obtenção de menor preço. Fica
estabelecido o prazo de 04 (quatro) dias, contados da publicação, para que os interessados apresentem proposta com
menor preço junto a Secretaria de Saúde, à  R. Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, das
13:00 às 17:00 horas.
 

Documento assinado eletronicamente por Nathalia de Souza Zattar,
Gerente, em 01/03/2023, às 10:40, 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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Documento assinado eletronicamente por Cristiane Aparecida Villela,
Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 11:17, 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 0015906258 e o
código CRC 69A6EB3D.

 

COMUNICADO SEI Nº 0016046030/2023 - SECULT.UCC

 

 

Joinville, 28 de fevereiro de 2023.

 

O Município de Joinville através da Unidade da Casa da Cultura e da Secretaria de Cultura
e Turismo, leva ao conhecimento da população a abertura de Edital 04/2023 de
INGRESSO PARA HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR E HARMONIA DA ESCOLA DE
MÚSICA VILLA-LOBOS, da Casa da Cultura Fausto Rocha Jr, para o ano de 2023. As pré
-inscrições deverão ser feitas, única e exclusivamente de forma online, através do
link 
https://docs.google.com/forms/d/1LppdZn7vVytfNp6UH3WLks9NC6CwP_J2Gr04eJ7jm_A/edit
, a partir do dia 06 de março de 2023, podendo ser realizada até o dia 15 de março de
2023, às 12h. As datas e regras de ingressos estão contidas no Anexo SEI.
No 0016045830 . 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Franzoi,
Gerente, em 28/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto
Heinemann Gassenferth, Secretário (a), em 28/02/2023, às 18:42,
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 0016046030 e o
código CRC D743FDB3.
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CONVOCAÇÃO SEI

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO  SEI Nº 0010736503/2021 - SES.UAP
 
 

Processo de seleção para os cargos de Coordenador Adjunto,
Orientador Pedagógico, Apoio às atividades acadêmicas e administrativas e Professores Bolsistas
para o Centro de Educação e Inovação em Saúde Maria Carola Keller - CEIS, visando a oferta
de curso Técnico de Enfermagem pelo PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC – MEDIOTEC/NOVOS CAMINHOS, no Município
Joinville/SC

 

O Secretário de Educação, Diego Calegari Feldhaus e o Secretário da Saúde,
Andrei Popovski Kolaceke,  no uso de suas atribuições legais CONVOCAM o candidato (a)
habilitado (a): EMANUELLA SOUTO ARROSI na vaga de Professor Bolsista - Ciências da
Saúde Enfermagem - Módulos I, III, V e VII,  para que envie até 03/03/2023 os documentos
solicitados por e-mail pelo CEIS – Centro de Educação e Inovação em Saúde, e-mail:
mediotec.mariacarolakeller@gmail.com, a fim de manifestar interesse na investidura.

 

 

Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

 

ANDREI POPOVSKI KOLACEKE

Secretário da Saúde

 

 

DIEGO CALEGARI FELDHAUS 

Secretário da Educação

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Luis Colla, Diretor
(a) Executivo (a), em 27/02/2023, às 17:28, 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.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke,
Secretário (a), em 01/03/2023, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0016027728 e o
código CRC 3FA78FA0.

CONVOCAÇÃO SEI

Tendo em vista a aprovação dos candidatos para cadastro de reserva no Processo
Seletivo Simplificado EDITAL SEI Nº 0010468157/2021 - SED.UAA, destinado a seleção de
profissionais interessados em atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
- PRONATEC-FIC/NOVOS CAMINHOS, mediante a concessão de bolsas de estudo para
professor, a Gerência de Apoio a Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de Joinville,
considerando o surgimento de vaga, realiza a convocação da classificada para o seguinte cargo:
Professor Almoxarife e Professor Microempreendedor a candidata Priscilla Soveral Lopes; Para
tanto, informamos que as candidatas deverão responder ao e-mail recebido em até dois dias a partir
da data de publicação deste ato.

Documento assinado eletronicamente por Deyze Zapelini Faust,
Gerente, em 28/02/2023, às 10:54, 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 Marcelo Luis Colla, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 14:32, 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 0016037793 e o
código CRC F241F1B4.

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA SEI Nº 4/2023 - SAMA.UAT.AEE

A presente licença é válida até 28/02/2025 totalizando 24 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
Licença.

1-IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/EMPREENDIMENTO

Razão Social: FPA Administração e Participações Ltda.

CNPJ: 04.071.198/0001-55

Atividade: Linhas e redes de transmissão de energia elétrica e Subestação de transmissão de energia
elétrica.

CONSEMA: 34.12.00 e 34.15.00 

Rua Anaburgo, 5600  - Zona Industrial Norte

Inscrições Imobiliárias: 8-3-43-17-2267 / 8-3-43-17-1991 / 8-3-43-17-2143
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Matriculas nº 92.010 - 1º RI / nº 180.988 - 1º RI  / nº 182.642 - 1ºRI 

2-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

A responsabilidade pela elaboração dos projetos e/ou relatórios, bem como a execução destes,
cabem aos técnicos abaixo listados:

Biólogo Fernando Andreacci - CRBio nº 066.691/03-D - ART nº 2022/09866 (SEI
nº 0015086410) - Vegetação - Inventário Florestal; Levantamento Florístico Fauna -
Levantamento Faunístico Estudo Ambiental Simplificado.

Engenheiro Ambiental Rafael Zoboli Guimarães - CREA/SC nº 101.006-6 - ART nº
8543439-4 (SEI nº 0015086412) - Elaboração do Monitoramento Ambiental Ruídos e
Vibrações - Não ocupacionais; Elaboração do Monitoramento Ambiental Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; Estudo do Ordenamento Ambiental
Controle Ambiental; Planejamento da Gestão Ambiental Gestão Ambiental; Coordenação
da Mitigação Impacto Ambiental Coordenação de serviços na área de Engenharia
Ambiental; Estudo do Ordenamento Ambiental  Controle ambiental; 

Arquiteta e Urbanista Camila Teixeira Müller - CAU nº 00A1038702 - RRT nº  11982154
(SEI nº 0015086413) - Participação na elaboração do Estudo Ambiental Simplificado para
implantação de Linha de Distribuição de Energia Elétrica + Subestação de Energia Elétrica

Técnico em Geomensura Daniela Sulis da Costa - RNP nº 04263229916 - TRT nº CFT
2201835313 - Levantamento topográfico; Georreferenciamento

Engenheiro Ambiental Rafael Luiz - CREA/SC nº 072.625-9 - ART nº 8552326-2 (SEI nº
 0015086417) - Levantamento, Desenho Técnico, Memorial Descritivo
Topografia; Levantamento, Desenho Técnico, Memorial Descritivo Topografia
Geoprocessamento, Levantamento, Desenho Técnico, da Gestão Ambiental Utilização do
Solo;

Geógrafo Celso Voos Vieira - CREA/SC nº 75.171-7 - ART nº 8667370-7 - Estudo Impacto
Ambiental Geomorfologia - ocupação de áreas urbanas; Estudo Impacto Ambiental
Mapeamento geomorfológico; Elaboração, Consultoria da Gestão Ambiental Cartografia
para mapeamento temático; Estudo Impacto Ambiental, Consultoria, Diagnóstico Ambiental
Recursos naturais - pedologia; Estudo da Gestão Ambiental Sensoriamento Remoto; Estudo,
Elaboração do Ordenamento Ambiental Geoprocessamento; Estudo Impacto Ambiental,
Elaboração, Consultoria Recursos naturais Renováveis

Ressalta-se que o responsável técnico por documentação anotada dentro dos sistemas CREA, CRT
e CRBio, assume a responsabilidade por eventuais danos que o empreendimento causar a terceiros,
no que tange aos aspectos técnicos do estudo por ele realizado, dentro do disposto no artigo 186 da
Lei Federal nº 10.406/02. E ainda, informa-se que constitui crime contra a administração ambiental,
segundo a Lei Federal nº 9.605/98, art. 69-A, elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão
florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total
ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, incorrendo o responsável pelo estudo,
laudo ou relatório, as penalidades previstas naquela lei.

3-CONDIÇÕES DO LICENCIAMENTO:

A presente Licença Ambiental Prévia concedida com base no Parecer Técnico SEI nº
 0016032518, no qual refere-se a viabilidade ambiental da implantação de uma linha de
distribuição de energia elétrica e uma subestação de energia elétrica, contendo conforme
projetos apresentados 395,00 (linha de distribuição) e subestação com área útil de 0,489
ha.

3.1 CONDIÇÕES GERAIS

3.1.1 Esta Licença Ambiental Prévia - LAP não autoriza qualquer intervenção na
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área, sendo possível somente após a liberação da Licença Ambiental de Instalação -
LAI.

3.1.2 Deverá ser requerida a Licença Ambiental de Instalação - LAI antes de findar o
prazo de validade desta LAP, com a apresentação dos documentos conforme
Instrução Normativa em vigor na data do protocolo da solicitação;

3.1.3 Apresentar matrícula do imóvel atualizada (após desmembramento e
unificação);

3.1.4 Atender as condicionantes listadas no Parecer Técnico
SAMA.UAT.AEE 0015880094;

3.1.5 Apresentar  a aprovação do Estudo de Viabilidade de Uso e/ou Atividade pelo
orgão responsável (prazo 60 dias);

3.1.6 Para a Licença Ambiental de instalação é necessário apresentar Estudo de
impacto de Vizinhança aprovado;

3.1.7 A concepção de projetos de instalação deverá respeitar as leis ambientais
vigentes, especialmente áreas protegidas.

3.1.8 Apresentar restante da documentação para a Licença Ambiental de Instalação
conforme Instrução Normativa vigente;

3.1.9 Caso esta Secretaria julgue necessário, outros projetos e/ou complementações
poderão ser solicitadas no decorrer da análise do licenciamento ambiental

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mediante decisão motivada, poderá modificar
as condicionantes, medidas de controles e adequação, suspender ou cancelar a presente
licença, caso ocorra:

-violação ou inadequação de qualquer condicionante ou dispositivo legal;

-omissão ou falta de informações relevantes que subsidiaram a emissão da presente licença;

-superveniência de fatos que possam causar graves riscos ao meio ambiente ou a saúde
pública;

-operação inadequada dos sistemas de controle ambiental

A presente licença não dispensa e nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza,
exigidas pela legislação vigente.

Esta licença 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
licenciamento ambiental deverão ser precedidos de anuência da Secretaria do Meio
Ambiente.

Documento assinado eletronicamente por Marize Joanini de Oliveira,
Gerente, em 01/03/2023, às 14:52, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário
(a), em 01/03/2023, às 15:08, 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 0016056552 e o
código CRC D800A1E6.

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. 

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 0016024250/2023 - SAS.UAC.CDCA

 

 

Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

 

Dispõe sobre a aprovação da dilação de prazo por mais 45(quarenta e cinco) dias a fim de concluir
a análise dos projetos.

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Joinville, no
exercício das suas atribuições, previstas na Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, de 13 de julho de 1990, na Lei Municipal nº 3.725, de 02 de julho de 1998,
considerando:

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
órgão deliberativo e controlador das ações da Política Municipal de Atendimento (art. 88, I, do
ECA - Lei n.º 8.069/1990 c/c art. 6.º da Lei Municipal n.º 3.725/1998 e art. 2.º, IX da Lei
13.019/2014);

o Memorando SEI 0016032805 referente a dilação do prazo por mais 45(quarenta
e cinco) dias a fim de concluir a análise dos projetos, apresentado em plenária e, aprovado por
unanimidade em reunião ordinária realizada em 09 de fevereiro de 2023, conforme Ata SEI
0016032638.

 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a dilação de prazo por mais 45(quarenta e cinco) dias a fim de concluir a análise
dos projetos, conforme ATA

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

Eunice Butzke Deckmann

Presidente do CMDCA
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Documento assinado eletronicamente por Eunice Butzke Deckmann,
Usuário Externo, em 28/02/2023, 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 0016024250 e o
código CRC F7B5EC00.

RESUMO DO JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔN., SEI Nº
0015973296/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento do recurso referente ao processo
licitatório de Pregão Eletrônico nº 851/2022, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual
aquisição de etiquetas, rolos para impressão, bobinas e fitas. Diante dos motivos expostos
no Julgamento do Recurso, o Pregoeiro decide CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa ADESTACK AUTOADESIVOS E
LAMINADOS LTDA, sendo tal decisão acolhida pela autoridade superior.
O Julgamento do Recurso encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados no site
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, às 15:34, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:58, 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 0015973296 e o
código CRC 665A70E0.

RESUMO DO JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔN., SEI Nº
0016035503/2023 - SAP.LCT

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento do recurso referente ao processo
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licitatório de Pregão Eletrônico nº 732/2022, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e
eventual aquisição de Desktops (computadores de mesa), Monitores e Notebooks para o Município
de Joinville conforme, Padrões de Especificação Técnica. Diante aos motivos expostos
no Julgamento do Recurso, a Pregoeira decide CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso interposto pela empresa FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, sendo tal decisão
acolhida pela autoridade superior. O Julgamento do Recurso encontra-se, na íntegra, à disposição
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor
(a) Executivo (a), em 28/02/2023, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário
(a), em 28/02/2023, às 15:58, 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 0016035503 e o
código CRC BECA49EA.

 

TERMO DE APOSTILAMENTO SEI Nº 0016033390/2023 - SAP.CVN

 

 

 

Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 045/2018/PMJ 

 

Partícipes: Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Assistência
Social, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Joinville.

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade incluir as
dotações orçamentárias para o Exercício de 2023 alterando o item 1.2 da Cláusula Primeira do
Décimo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 045/2018/PMJ da seguinte forma:

Onde lê-se:

"1.2  As despesas decorrentes deste Termo serão atendidas através das seguintes
dotações orçamentárias: 380 - 0.9001.8.244.1.2.3201.0.335000 Fonte 100, 432 -
17.41001.8.244.1.2.3320.0.0355000 Fonte 100, 430 - 17.41001.8.244.1.2.3320.335000 Fonte 235
e 757 - 0.81.001.18.452.2.2.3365.0.339000."

Leia-se:

"1.2  As despesas decorrentes deste Termo serão atendidas através das seguintes
dotações orçamentárias: 380 - 0.9001.8.244.1.2.3201.0.335000 Fonte 100, 432 -
17.41001.8.244.1.2.3320.0.0355000 Fonte 100, 430 - 17.41001.8.244.1.2.3320.335000 Fonte 235
e 757 - 0.81.001.18.452.2.2.3365.0.339000, 875 - 17.41001.8.244.1.2.3320.0.335000 - Fonte 635,
e, 878- 17.41001.8.244.1.2.3320.0.335000 - Fonte 665"
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Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ramos da Cruz
Cardozo, Secretário (a), em 28/02/2023, às 19:43, 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 0016033390 e o
código CRC 55511C88.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 126/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, Diretora 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 do Termo de Contrato nº
106/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa  BENNER SISTEMAS
S/A, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E
MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - ERP, conforme
quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme
especificações, na forma da Inexigibilidade de Licitação n° 021/2020.

 

Giovani José Osmarini, Matrícula N° 423 - Gestor do Contrato

Marco Antônio Werka, Matrícula N° 691 - Fiscal Titular - Técnico

Juliana Patricia Detroz, Matrícula N° 641 - Fiscal Suplente - Técnico

Helena Carolina Gomes, Matrícula N° 785 - Fiscal Titular - Recursos Humanos

Fabiana Gisele Veiga, Matrícula N° 849 - Fiscal Suplente - Recursos Humanos

Waldomiro Maurer Neto, Matrícula n° 563 - Fiscal Titular - Contábil-
Financeiro

Gelson Schlickmann Philippi, Matrícula N° 424 - Fiscal Suplente - Contábil-
Financeiro

Fábio Alexandre Barcos, Matrícula N° 755 - Fiscal Titular - Licitações e
Contratos

Giuliano Gonçalves da Silva, Matrícula N° 855 - Fiscal Suplente - Licitações e
Contratos

 

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;
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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;

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;
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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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 14:37, 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 0016042826 e o
código CRC 620BD415.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 123/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, 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 do Termo de Contrato nº
002/2023, firmado entre a COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE e a empresa  MARTINELLI
AUDITORES, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ALTERAR/ADEQUAR OS ARQUIVOS DAS DECLARAÇÕES E
DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS REFERENTES AOS MESES DE 01/2018 A 12/2019
A FIM DE RETIFICAR AS DECLARAÇÕES PARA O REGIME CUMULATIVO DE
PIS/PASEP E COFINS, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de
Referência, nos termos da Dispensa de Licitação n° 001/2023.

 

Waldomiro Maurer Neto, Matrícula n° 563- Gestor Titular

Carolina Bauer Moritz, Matrícula n° 0495 - Gestor Suplente

Josiane Peixer Rosa, Matrícula n° 1222 - Fiscal Titular

Saionara Gunther Santana, Matrícula n° 0538 - 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;
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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;

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.
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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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 14:37, 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 0016042148 e o
código CRC 40D6442B.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 125/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, 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 do CONTRATO Nº 040/2020,
firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa TATICCA AUDITORES
INDEPENDENTES S.S., que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS DO
EXERCÍCIO SOCIAL DE 2020, conforme quantidades, condições e especificações constantes
neste Termo de Referência, conforme especificações, na forma do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2020.

 

Waldomiro Maurer Neto, Matrícula n° 563 - Gestora 

Josiane Peixer Rosa, Matrícula n° 1222 - Fiscal Titular

Saionara Guinter Santana, Matrícula n° 538 - 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
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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;

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.
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 14:37, 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 0016042714 e o
código CRC 60ADC0E6.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 124/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, 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 do Termo de Contrato nº
106/2021, firmado entre a COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE e a empresa  BENNER
SISTEMAS S/A, que tem por objeto o SERVIÇO DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO
EVOLUTIVA E CONSULTORIA PARA SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - ERP,
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, nos termos
da Inexigibilidade de Licitação n° 027/2021.

 

Marco Antônio Werka, Matrícula N° 691 - Gestor do contrato

Giovani José Osmarini, Matrícula N° 423 - Gestor suplente

Marcelo Bittencourt, Matrícula N° 691 - Fiscal Titular - Técnico

Juliana Patricia Detroz, Matrícula N° 641 - Fiscal Suplente - Técnico

Fabiana Gisele Veiga, Matrícula N° 849 - Fiscal Titular - Recursos Humanos

Helena Carolina Gomes, Matrícula N° 785 - Fiscal Suplente - Recursos
Humanos

Waldomiro Maurer Neto, Matrícula n° 563 - Fiscal Titular- Contábil-Financeiro

Gelson Schlickmann Philippi, Matrícula N° 424 - Fiscal Suplente - Contábil-
Financeiro

Giuliano Gonçalves da Silva, Matrícula N° 855 - Fiscal Titular - Licitações e
Contratos

Fábio Alexandre Barcos, Matrícula N° 755 - Fiscal Suplente - Licitações e
Contratos

 

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;
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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;

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;

148 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



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 Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 14:37, 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 0016042476 e o
código CRC 8F786C9D.

TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 127/2023

Sidney Marques de Oliveira Junior, 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 do Termo de Contrato nº
188/2020, firmado entre a Companhia Águas de Joinville e a empresa  EDITORA NOTÍCIAS
DO DIA LTDA, que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES
LEGAIS DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE EM SITIO JORNALISTICO,
conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme
especificações, na forma do Pregão Eletrônico nº 111/2020.

 

Gestor: Waldomiro Maurer Neto, Matrícula n° 563

Fiscal: Saionara Gunther Santana - Matrícula 0538

Fiscal Suplente: Josiane Peixer Rosa - Matrícula 1222

 

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:

149 de 151

Nº 2164, quarta-feira, 01 de marÃ§o de 2023



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;

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.
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Documento assinado eletronicamente por Sidney Marques de Oliveira
Junior, Diretor (a) Presidente, em 01/03/2023, às 14:37, 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 0016042933 e o
código CRC 025E0337.
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