19.05.2021 (quarta-feira)
nicipais de 03 de maio à 31 de agosto de 2021.
Art. 3º O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/SC, e
a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SDS ficam
encarregados de tomar as providências necessárias para o cumprimento do objeto desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 17 de maio de 2021.
RAQUEL VALIENTE FROSI
Presidenta do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/SC
CLAUDINEI MARQUES
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social
Cod. Mat.: 739630

EDITAL/1209 de 18/05/2021
Dispõe sobre a indicação dos Conselheiros que integrarão o novo
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACSFUNDEB/SC), para
o quadriênio 2021 a 2025.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Processo de indicação dos Conselheiros que integrarão o novo Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB/-SC), de que tratam os artigos 33 e 34, inciso IV, da Lei
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e a Lei Estadual
nº 18.112, de 11 de maio de 2021, nos termos deste Edital:
Item 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O CACS-FUNDEB/SC tem por finalidade executar o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a
aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação de Santa Catarina (FUNDEB/SC).
1.1 Compete ao CACS-FUNDEB, sempre que julgar conveniente:
I - Apresentar à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)e aos órgãos de controle interno e externo manifestação
formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do FUNDEB/SC, dando ampla transparência ao documento
em sítio eletrônico;
II - Convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Estado da Educação para prestar esclarecimentos acerca
do fluxo de recursos e da execução das despesas do FUNDEB/
SC, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não
superior a 30 (trinta) dias;
III - Requisitar ao Poder Executivo Estadual cópia de documentos,
os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do FUNDEB/SC;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais
deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação
básica e indicar o nível, a modalidade ou o tipo de estabelecimento
a que estejam vinculados;
c) convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos;
d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
IV - Realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões
pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas
instituições escolares com recursos do FUNDEB/SC;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens adquiridos com recursos do FUNDEB/SC para este fim.
Ao CACS-FUNDEB/SC compete ainda:
I - Elaborar parecer das prestações de contas dos recursos do
FUNDEB/SC, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo
Estadual em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo
para a apresentação da prestação de contas;
II - Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta
orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e
tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos
e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB/SC;
III -acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
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(PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), bem como
receber e analisar as prestações de contas referentes a esses
programas, formular pareceres conclusivos acerca da aplicação
desses recursos e encaminhá-los ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
1.2 O CACS-FUNDEB/SC atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Estadual,
e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos
seus membros.
1.3 O CACS-FUNDEB/SC não terá estrutura administrativa própria,
incumbindo ao Poder Executivo Estadual garantir infraestrutura e
condições materiais adequadas à execução plena de suas competências.
1.4 A Secretaria de Estado da Educação (SED) disponibilizará
um/a servidor/a de seu quadro de pessoal efetivo para atuar como
Secretário do Conselho.
1.5 O CACS-FUNDEB/SC reunir-se-á ordinariamente, no mínimo,
mensalmente, na forma do que for estabelecido no seu regimento
interno.
Item 2. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NA E CLASSIFICAÇÃO
2.1 Este edital tem o objetivo de compor o Conselho do Fundeb
SC conforme estabelece a Lei Estadual com conselheiros representantes das seguintes categorias:
O CACS-FUNDEB/SC será composto de 17 (dezessete) membros
titulares e igual número de suplentes, assim distribuídos:
I -3 (três) representantes do Poder Executivo Estadual, sendo:
a) 1 (um) representante da SED;
b) 1 (um)representante da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF);
c) 1 (um)representante da Secretaria de Estado da Administração
(SEA);
II -2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais do
Estado;
III -2 (dois) representantes do Conselho Estadual de Educação
(CEE/SC);
IV - 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime);
V -1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE);
VI -2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica;
VII -2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas;
VIII -2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
IX -1 (um) representante das escolas indígenas, quando houver;
X -1 (um) representante das escolas quilombolas, quando houver.
a) - nos casos das representações dos órgãos estaduais e municipais e das entidades de classes organizadas, serão indicados
pelos seus dirigentes, nos termos da Lei Estadual 18.112, de 11
de maio de 2021.
a.1) na inscrição devem preencher as seguintes informações: nome
completo do conselheiro titular e do suplente, número do CPF, endereço completo, endereço de correio eletrônico (e-mail válido) e
número de telefone para contato (institucional e pessoal). Também
será necessário anexar, em arquivo PDF, documento de identificação com foto e cópia do documento de indicação para este fim;
b) para os 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação
básica; para 2 (dois) representantes dos estudantes da educação
básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade estadual de
estudantes secundaristas e para (dois) representantes de organizações da sociedade civil os candidatos farão inscrição previamente,
no site indicado, postando no campo previsto do formulário os
seguintes documentos:
b.1) nos casos dos representantes dos pais de alunos da educação
básica: nome completo do conselheiro para o cargo de titular ou
suplente, número do CPF, endereço completo, endereço de correio
eletrônico (email válido) e número de telefone para contato (institucional e pessoal). Também será necessário anexar, em arquivo
PDF, documento de identificação com foto e atestado de frequência
do aluno em escola pública estadual, cujo nome do responsável
seja compatível com o documento do participante;
b.2) no caso dos 2 (dois) representantes dos estudantes da educação
básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade estadual
de estudantes secundaristas: nome completo do conselheiro para
o cargo de titular ou suplente, número do CPF, endereço completo,
endereço de correio eletrônico (email válido) e número de telefone
para contato (institucional e pessoal). Também será necessário
anexar, em arquivo PDF, documento de identificação com foto e
comprovante de matrícula na rede pública de ensino;
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b.3) nos casos de organizações da sociedade civil; nome completo
do conselheiro para o cargo de titular ou suplente, número do
CPF, endereço completo, endereço de correio eletrônico (email
válido) e número de telefone para contato (institucional e pessoal).
Anexar, em arquivo PDF, documento de identificação com foto e
comprovante da indicação pela organização para esse fim e demais documentos que comprovam as exigências especificadas na
Lei estadual 18.112, de 11 de maio de 2021. As organizações da
sociedade civil a que se refere este edital:
I -São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos
termos da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - Desenvolvem atividades direcionadas ao Estado;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano,
contado da data de publicação do edital;
IV - Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle
social dos gastos públicos;
V - Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo
CACS-FUNDEB/SC ou como contratadas da Administração Pública
Estadual a título oneroso. Será considerada habilitada a organização da sociedade civil que cumprir integralmente o disposto no
presente Edital.
2.2 Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB/SC:
I - Titulares dos cargos Governador e de Vice-Governador e de
Secretário de Estado, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II - Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria
ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração
ou ao controle interno dos recursos do FUNDEB/SC, bem como
os cônjuges e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro
grau, desses profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - Pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Estadual gestor
dos recursos;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo
Estadual.
2.3 O Presidente do CACS-FUNDEB/SC será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função
representante do Poder Executivo Estadual que seja gestor dos
recursos do FUNDEB/SC.
2.4 A atuação dos membros do CACS-FUNDEB/SC:
I - Não é remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas
atividades de Conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem
ou delas receberem informações;
IV - Veda, quando os Conselheiros forem representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas, no curso
do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa
ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em
que atua;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do CACSFUNDEB/SC;
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de Conselheiro
antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;
V - Veda, quando os Conselheiros forem representantes de estudantes, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas
atividades escolares em função das atividades do CACS-FUNDEB/SC.
2.5 Para cada membro titular deverá ser designado um suplente,
representante do mesmo órgão, da mesma entidade ou do mesmo
segmento social com assento no CACS-FUNDEB/SC, que substituirá o titular em seus impedimentos temporário se provisórios e em
seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
2.6 O mandato dos membros do CACS-FUNDEB/SC será de 4
(quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e
iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º (terceiro) ano de mandato do
Governador do Estado, com exceção do mandato dos primeiros
Conselheiros, que iniciará na data de sua designação.
2.7 Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a
representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do CACS-FUNDEB/SC com direito à voz.
Item 3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição dos será realizada a partir da data desta publicação
até o dia 28 de
maio de 2021, até às 17 (dezessete) horas, em formulário no hotsite
da SED: http://bit.ly/EleiçãoConselheirosFundeb.

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.
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3.2 As inscrições deverão ser realizadas, obrigatoriamente, dentro
do prazo estipulado.
3.3 Não haverá inscrições de forma presencial.
3.4 Não haverá possibilidade de inscrições após o prazo estipulado
neste Edital.
3.5 A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza
por fatores de ordem técnica que impeçam o preenchimento do
formulário eletrônico de inscrição.
3.6 As informações fornecidas nos formulários de inscrição e o seu
correto preenchimento são de responsabilidade dos (as) conselheiros(as) indicados(as) e dos(as) candidatos(as). Caso não seja
devidamente preenchido e/ou estiver incompleto, a inscrição será
passível de Indeferimento.
3.7 Serão publicadas no dia 31 de maio de 2021, às 14h, no hotsite da SED, http://bit.ly/EleiçãoConselheirosFundeb, as inscrições
homologadas até 28 de maio de 2021.
3.8 Após a publicação das inscrições homologadas, será concedido
prazo de 24 horas para recursos.
3.9 A homologação final será publicada no hotsite da SED, no dia
01 de junho de 2021, às 17h.
Item 4. DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E SOCIEDADE CIVIL
4.1 A Secretaria de Estado da Educação oferecerá a estrutura para
a eleição, entre os pares, dos candidatos inscritos nos segmentos
de representantes dos pais 2 (dois) de alunos da educação básica;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública,
dos quais 1 (um) indicado pela entidade estadual de estudantes
secundaristas; para o 2 (dois) representantes de organizações da
sociedade civil;
4.2 A eleição dos 2 (dois) representantes dos pais de alunos da
educação básica; será no dia 02 de junho de 2021, às 13h as 14h,
com a participação dos candidatos, por meio de encontro virtual,
utilizando-se da plataforma Google Meet.
4.3 A eleição de 2 (dois) representantes dos estudantes da educação
básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade estadual de
estudantes secundaristas; será no dia 02 de junho de 2021, às 14h
ás 15h, com a participação dos candidatos, por meio de encontro
virtual, utilizando-se da plataforma Google Meet.
4.4 A eleição dos 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil organizada ocorrerá no dia 02 de junho de 2021, às
15h as 16h, por meio de encontro virtual, utilizando-se da plataforma Google Meet, com a participação dos candidatos inscritos.
Interessados dos respectivos segmentos podem acompanhar a
reunião pelo canal do YouTube da SED, que transmitirá a reunião.
4.5 DA COMISSÃO ELEITORAL
4.5.1 A Comissão Eleitoral será constituída pelos servidores da
Secretaria de Estado da Educação que não tenham participação
no CACS-FUNDEB, a seguir designados:
4.5.1.1 Zaida Jeronimo Rabello Petry, Gabinete do Secretário Adjunto;
4.5.1.2 Luiz Alessandro da Silva, Diretoria de Ensino;
4.5.1.3 Denise Maria Alves Ruiz, Gabinete ¿ Consultoria Jurídica.
A Comissão Eleitoral será responsável pela organização e realização
da Assembleia de Eleição, até a divulgação final dos eleitos como
representantes ao Conselho.
Item 5. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
5.1 Os resultados serão divulgados na página Secretária de Estado
da Educação no dia 04 de junho de 2021, às 13h.
5.2 O segmento que discordar do resultado poderá interpor recurso
das 13h às 15h, do
dia 07 de junho de 2021, por meio do e-mail: fundeb@sed.sc.gov.br
5.3 O resultado final, após análise dos recursos, será publicado na
página da Secretaria de Estado da Educação, no dia 07 de junho
de 2021, às 17h, e encaminhado à Casa Civil para publicação no
Diário Oficial de Santa Catarina.
Item 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Os resultados, avisos e demais informações, referentes à
Assembleia de Eleição e ao processo de eleição para compor
o CACS-FUNDEB, serão divulgados no sítio eletrônico da SED.
O Decreto do Governador do Estado designará os membros do
CACS-FUNDEB/SC por Intermédio de publicação no Diário Oficial
do Estado de Santa Catarina.
6.2 A reunião de posse e eleição do Presidente e Vice-presidente
será realizada, de forma presencial, no dia 09 de junho de 2021,
às 14h, no auditório da Secretaria de Estado da Educação, na rua
Antônio Luz, Centro, Florianópolis.
LUIZ FERNANDO CARDOSO
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 739777

PORTARIA Nº 218/2021
Altera o orçamento da unidade orçamentária que menciona no
valor de R$ 7.684.604,23.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da competência que lhe confere o Ato n° 19, publicado no Diário Oficial nº
21.429, de 5 de janeiro de 2021, de acordo com o inciso V, do art.
8º da Lei nº 18.055, de 29 de dezembro de 2020, combinado com
o que consta do Ato Normativo 2021AN00466, de maio de 2021,
e nos autos do processo nº SEF 5924/2021,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$
7.684.604,23 (sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil,
seiscentos e quatro reais e vinte e três centavos), às dotações
específicas, de acordo com a programação constante do Anexo I
desta Portaria, em consonância com o que dispõe o inciso III do
§ 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o art. 1º, ficam parcialmente anuladas as dotações orçamentárias discriminadas no
Anexo II, desta Portaria.
Art. 3º Os autos nº SEF 5924/2021 estão integralmente disponíveis para consulta no site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal
-externo/atendimento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 19 de maio de 2021.
PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda
Anexo I – Acréscimo
Ato Normativo
2021AN000466
Órgão
48000
Secretaria de Estado da Saúde
UO
48091

Código F.R.*
N.D.**
Valor
Fundo Estadual de Saúde
10.302.0430.0966.011441
		
0.2.23
33.50.41
1.152.000,00
		
0.6.23
33.50.41
4.848.000,00
10.302.0101.0255.012665
		
0.1.00
44.90.51
1.684.604,23
Subtotal7.684.604,23
Total7.684.604,23
Anexo II – Redução
Ato Normativo
2021AN000466
Órgão
48000
Secretaria de Estado da Saúde
UO
48091

Código F.R.*
N.D.**
Valor
Fundo Estadual de Saúde
10.302.0430.0305.011320
		
0.2.23
33.90.39
1.152.000,00
		
0.6.23
33.90.39
4.848.000,00
10.122.0400.0364.013268
		
0.1.00
44.90.51
1.684.604,23
Subtotal7.684.604,23
Total7.684.604,23
Subação
011320 Realização de procedimentos contemplados na programação pactuada e integrada PPI
011441 Manutenção das unidades assistenciais administradas
por organizações sociais
012665 Equipar o hospital Marieta Konder Bornhausen Itajaí
013268 Realização de obras de manutenção, reforma nas edificações da SES

19.05.2021 (quarta-feira)

P O R T A R I A N.º 760 de 17/05/2021
O SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, com base nas atribuições de competência delegada pelo
Decreto n.º 348/2019, e art. 3º, § 3º, combinado c/c art. 17, inciso
I, § 1 e 2, e o art. 31, da LC nº 491/210, resolve: reconduzir a Comissão de Sindicancia Investigativa que DESIGNOU: os servidores
efetivos, civis e estáveis, os Técnicos em Atividades Administrativas
JONAS SIMAS CUSTÓDIO, matrícula nº 0172.247-6 e VERA LUCIA MINGOTTI, matrícula nº 0247.587-1, na Portaria n.º 241/2021
de 19/03/2021, para, sob a presidência do primeiro, constituírem
Comissão de Sindicância Investigativa, cujo objeto é a apuração
de responsabilidades em razão da não prorrogação tempestiva do
contrato DETER nº 048/2018, firmado entre o extinto DETER e a
Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE),
conforme fatos relatados no processo Sie 9727/2019. Os servidores não estão impedidos de atuar, conforme o art. 31, incisos I a
V, da Lei Complementar nº 491, de 2010, e pertence à categoria
funcional compatível com o objeto da apuração. A instauração da
sindicância deverá ocorrer em 10 dias a partir da publicação no
Diário Oficial e o prazo para conclusão da sindicância será de 30
(trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.
Thiago Augusto Vieira
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0926.638-0
Cod. Mat.: 739659
P O R T A R I A N.º 761 de 17/05/2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, no uso de suas atribuições legais, prevista no Art 106,
§2º, da Lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas,
conforme Art. 1, §2º, do Decreto n. 348/2019, ao Diretor de Administração e Finanças, resolve: DESIGNAR, o Técnico em Atividades de Engenharia CARLOS AUGUSTO ROGERIO, matrícula n.º
0248.609-1 o Agente em Atividades de Engenharia VALDIR DOS
SANTOS, matrícula n.º 0247.974-5 e o Gerente de Fiscalização de
Obras RICHARD DE SOUZA BOTEGA, matricula n.º 0305.855-7,
para constituírem, a partir desta data, a comissão de recebimento
definitivo dos serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica,
Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização e Obras Complementares na SC-370, Urubici - Grão Pará (Segmento3). Objeto
do Contrato PJ-101/2013.
Edésio da Silva
Diretor de Administração e Finanças – SIE
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 750 – 12/05/2021
DOE 21.520 – 13/05/2021
Cod. Mat.: 739663
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE-SIE - EXTRATO DE CONVÊNIO – ESPÉCIE: Termo de
Convênio no2021TR000220 Processo SGPE SCC13663/2019
PARTÍCIPES: O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria
de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e o Município de CERRO
NEGRO.OBJETO: Revitalização de calçada, estacionamento
e playground nas ruas Helio Francisco Pereira e Octaviano Kley. Serão destinados recursos financeiros para a execução
do objeto deste Convênio no montante de R$97.905,28, sendo,
concedidos pelo CONCEDENTE conforme Plano de Trabalho.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: a despesa correrá à conta Unidade
Orçamentária- 41094, Subaçao 011126 – Programa Orçamentário
00110 – Natureza 44.40.42, Fonte 0.6.6.10.00000, oriundos do
orçamento do Estado para 2021.PRAZO E VIGÊNCIA: o prazo de
execução do objeto do presente convênio expira no dia 31/12/2021,
e sua validade contada a partir da data de sua publicação, em
extrato, no DOE/SC. Podendo ser prorrogado mediante Termo
Aditivo, conforme disciplina a “Cláusula trigésima terceira” deste
Termo de convênio. DATA: Florianópolis, 18 de maio de 2021.
SIGNATÁRIOS:Thiago Augusto Vieira, pela SIE, Ademilson Conrado Município. LZ/SCC
Cod. Mat.: 739708

*Fonte Recurso
0.1.00
Recursos ordinários recursos do tesouro RLD
0.2.23
Convênio Sistema Único Saúde recursos de outras
fontes Exercício Corrente
0.6.23
Convênio Sistema Único de Saúde recursos do tesouro exercícios anteriores
**Natureza Despesa
33.50.41 Contribuições
33.90.39 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
44.90.51 Obras e Instalações
Cod. Mat.: 739912

PORTARIA nº 510 - 14/05/2021
O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 41, V, da Lei Complementar Estadual 741, de
12 de junho de 2019, e art. 32 do Decreto nº. 562, de 17 de abril de
2020, RESOLVE:Art. 1º. INCLUIR o servidor abaixo, como integrante
do Centro de Operações de Emergência em Saúde:ADAUTON

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.

