
Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ/MF nº 09.313.969/0001-97 – NIRE 42.300.032.107 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de agosto de 2019
1. Data, Hora e Local: Ao primeiro dia do mês de agosto de 2019, às 11:00 horas, no Município de Joinville, 
Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista 
Litoral Sul S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. 
Sabrina Indelicato Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre a eleição da Diretora de Manutenção 
da Companhia; e 4.2. Ratificar e aprovar os contratos celebrados pela Companhia. 5. Deliberações: Os 
Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1. Eleger para o cargo de Diretora de Manu-
tenção da Companhia, a Sra. Marcia Fragoso Soares, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da 
cédula de identidade CREA nº 20.023.386-55 CONFEA RJ, inscrita no CPF sob o nº 863.363.477-53, 
residente e domiciliado no município e estado de São Paulo, com endereço comercial no município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 12º andar, Vila Nova Conceição, 
para cumprir mandato de 2 (dois) anos, devendo permanecer em seus cargo até a Reunião do Conselho 
de Administração que a reeleger ou destituir. A Diretora ora eleita toma posse em termo lavrado em 
livro próprio, que se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia, no qual também declara, 
tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), e as regras 
constantes da Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, 
que (i) não está impedida de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos do artigo 37, inciso II, da 
Lei nº 8.934, de 18/11/1994, (ii) não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária, 
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para o cargo de administração de 
companhia aberta, (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da 
Lei nº 6.404/76, e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Com-
panhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. 5.2. Ratificar e aprovar 
os contratos celebrados pela Companhia, conforme anexo I à presente ata; 5.3. Aprovar a lavratura da 
presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi 
assinada por: Mesa: Sr. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e a Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros: 
Sr. Andre Dorf, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Marco Antonio Giusti. Joinville, 01/08/2019. “Confere com a 
original lavrada em livro próprio”. Sabrina Indelicato Penteado – Secretária. Junta Comercial do Estado 
de Santa Catarina. Certifico o registro em 12/09/2019, sob o nº 20195774566. Protocolo: 19/577456-6, 
de 05/09/2019. Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral.

CNPJ nº 83.594.671/0001-55

AEROCLUBE DE SANTA CATARINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

          O Presidente do Aeroclube de Santa Catarina, na forma do Estatuto vigente, convoca os associados 
que se encontram em dia com suas obrigações sociais, a comparecerem na sede do Aeroclube, na 
Estrada Geral s/nº, Bairro Sertão do Imaruím, São José-SC, no dia 16 de outubro de 2019,  para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, que terá início às 19:00 horas, em primeira convocação, 
desde que a presença de associados quites com a entidade represente mais da metade dos capacitados 
a votar, e às 20:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de  associados presentes, 
com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação do Relatório do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas da Diretoria da entidade, 
relativa ao período que ora se encerra (2017/2019);
2 – Eleição da nova Diretoria para o biênio (2019/2021);
3 – Deliberar quanto a conveniência da recuperação das aeronaves PP-HOR e PP-RPJ;
4 – Demais assuntos de interesse da entidade.   

São José, em 04 de setembro de 2019
Marcos Gabriel Levi

Presidente do Aeroclube de Santa Catarina

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões 
e Reg Pub da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça 
da Bandeira), Centro - CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br 
Juíza de Direito: Haidee Denise Grin Chefe de Cartório: Marcelo dos Santos Pereira EDITAL DE CITAÇÃO 
- COM PRAZO DE 60 DIAS Usucapião nº 0338274-57.2014.8.24.0023 Requerente: Alcemir Silva Peixeiro 
ME Citando(a)(s): Interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Objeto: "Um terreno situado na 
Rodovia Armando Calil Bulos, n. 6.060, no Bairro Ingleses, nesta cidade de Florianópolis, SC, com área de 
450,00 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: frente ao Norte com 12,50 metros, 
confrontando-se com a Rodovia Armando Calil Bulos; fundos ao Sul com 12,50 metros, confrontando-se com 
as terras de Marlene Silva Coelho; lateral Leste com 36,00 metros, confrontando-se as Travessa Cipriano 
Vasques da Silva; lateral Oeste com 36,00 metros, confrontando-se com as terras de Gércio Avanir de Dotto". 
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), 
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos 
do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo 
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a 
ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição 
inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi 
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 
dias na forma da lei. Florianópolis (SC), 15 de fevereiro de 2016.

 COMUNICADO DE EXTRAVIO

Junior e Sol Comércio de Informática Ltda -  CNPJ: 73.432.049/0001-97 e IE 25.484.992-0. 

Comunica a perda / extravio de uma máquina de cupom fiscal modelo Urano/IFIT LOGGER/03.03.04, 

número de fabricação UR010801554, número de credenciamento 250808400005930.  

Conforme registro 0403632/201 9-BO-00145.2019.0002117.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital, com fundamento no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97 e a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 175.560, INTIMA o Sr. 
Carlos Raimundo Conceição, inscrito no CPF n° 827.862.405-49 e a Sra. Pavilova Alves 
dos Santos, inscrito no CPF n° 036.131.225-37 a cumprirem obrigações do Financiamento 
Imobiliário n° 855552330126 registrado sob n° R.3 da matrícula n° 64.964 deste Ofício, relativo 
a encargos vencidos e não pagos, na aquisição do imóvel da rua Nereu Ghizoni, n° 880, 
Apartamento n° 12, Bloco B-29, Residencial Adair Francisco Thiesen, Guarda do Cubatão, 
Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 01/10/2019, correspondia a 
R$ 16.309,67 (dezesseis mil, trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos), sujeitos à 
atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento. A INTIMAÇÃO é para que Vs. Sas. se dirijam a este Ofício dé Registro de Imóveis, 
no endereço supra citado, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste 
edital. Lembra a Vs. Sas, que poderão também proceder ao pagamento junto a credora. Ficam 
Vossas Senhorias cientificados que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — 
Caixa Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 01 de Outubro de 2019
O OFICIAL

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 563/SMA/DSLC/2019 – Objeto: aquisição de acessórios 
de equipamentos odontológicos compatíveis com os equipamentos integrantes da Rede 
Municipal de Saúde. Dia 30 de outubro de 2019, às 15h00min. Endereço eletrônico: http://
dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/SMA/DSLC/2019 – Objeto: aquisição de materiais 
de fisioterapia  para atendimento das necessidades dos serviços na Rede Municipal de 
Saúde de Florianópolis. Dia 25 de outubro de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 606/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de material de manutenção de equipamentos médicos. Dia 31 de outubro de 
2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 622/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada, para aquisição 
de aquecedor e execução da instalação completa (fornecimento de materiais e mão de 
obra necessária) do mesmo, na piscina da Passarela do Samba Nego Quirido. Dia 18 de 
outubro de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 792,00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 642/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços referente ao suporte técnico em equipamentos 
de informática, telefonia, redes e audiovisuais, bem como a criação, manutenção 
e desenvolvimento de sistemas para web. Dia 22 de outubro de 2019, às 13h30min. 
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 617/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de 
gêneros alimentícios mais perecíveis (pães). Dia 22 de outubro de 2019, às 17h00min. 
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 696/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de confecção de 
carimbos e chaves, manutenção e troca de fechaduras e troca de segredo de porta. Dia 24 
de outubro de 2019, às 15h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 662/SMA/DSLC/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de brinquedos para parque infantil. Dia 
24 de outubro de 2019, às 10h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br.  
O Pregoeiro.

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca- Capital - Eduardo Luz/ Vara de Sucessões e Reg Pub da Capital 
Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro - CEP 88020-
170, Fone: 48, Florianópolis - SC - Email: capital.sucessões@tjsc.jus.br EDITAL DE USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E 
EVENTUAIS - COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Usucapião/ PROC Requerente: Ricardo Moreno e outro Juíza de Direito: 
Maria Paula Kern Chefe de Cartório: Taiana Bonin Processo n. 0052888-77.2013.8.24.0023 Citando(a)(s): Os confinantes e 
seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área de 311,41m², 
localizando na Servidão Canarinho, nº 399, bairro do Rio Tavares, município de Florianópolis S/C, com as seguintes medidas e 
confrontações: Inicia-se a descrição do perímetro, seguindo pela frente com distância de 19,83m, confrontando co ma Servidão 
canarinho; lateral direita medindo 16,06m, confrontando com André Bove da Cuna; fundos medindo 19,13m, confrontando 
com Denys Moura Martins; lateral esquerda medindo 15,94, confrontando com espólio de Nelson Pilli. Prazo fixado para a 
resposta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto e não sabido,bem como 
seu cônjuge(s) se casado(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados. FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo 
de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo 
supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não 
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 
Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento do todos, 
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez em jornal de ampla 
circulação, na forma da lei. Florianópolis (SC), 26 de setembro de 2019

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Edital de Convocação de Assembleia Geral

O Diretor Geral do Serviço Social da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis convoca seus 
contribuintes para Assembleia Geral com a seguinte ordem do dia:
• Alterações no Estatuto do Seconci da Grande Florianópolis;
• Assuntos Gerais.
Data: 10/10/2019 (quinta-feira)
Hora: 17:30 horas em primeira convocação
          18:00 horas em segunda convocação                                             
Local: Sede do SINDUSCON/FPOLIS
          Avenida Prefeito Osmar Cunha, n. 416, Edifício Koerich Empresarial Rio Branco, 4º andar, sala 408. 

Florianópolis, 02 de outubro de 2019
Marco Aurelio Alberton

Diretor Geral

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Edital de Convocação de Assembleia Geral

O Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis convoca seus 
associados para Assembleia Geral com a seguinte ordem do dia:
• Alterações no Estatuto do Sinduscon da Grande Florianópolis;
• Assuntos Gerais.
Data: 10/10/2019 (quinta-feira)
Hora: 18:30 horas em primeira convocação
          19:00 horas em segunda convocação                                             
Local: Sede do SINDUSCON/FPOLIS
          Avenida Prefeito Osmar Cunha, n. 416, Edifício Koerich Empresarial Rio Branco, 4º andar, sala 408. 

Florianópolis, 02 de outubro de 2019
Helio Bairros 
Presidente

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará a licitação abaixo relacionada. O edital está disponível na Rua 
Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e no endereço: www.sesc-sc.com.br 
(licitações).

Modalidade: CADASTRAMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGENS
Objeto: cadastramento de hotéis para hospedagem de grupos de turismo social do Sesc/SC. 
Entrega das propostas: a partir das 10h do dia 04/10/2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Presa mãe 
acusada de 
matar filha

No início da tarde de on-
tem, a Dpcami (Delegacia de 
Proteção à Criança, Adoles-
cente, Mulher e Idoso) de Jara-
guá do Sul, sob o comando de 
operações do delegado Lean-
dro Mioto, prendeu a mulher 
suspeita de esfaquear e ma-
tar a própria filha na orla de 
Balneário Camboriú. De acor-
do com o delegado, a mãe foi 
presa por volta das 13h, depois 
que os policiais receberam 
uma denúncia informando o 
paradeiro dela.

A equipe da Dpcami apurou 
a veracidade das informações 
e chegou até o paradeiro da 
suspeita, que estava em uma 
casa de passagem. A mulher 
está detida na Dpcami de Jara-
guá do Sul, Norte do Estado, e 
hoje, deve ser transferida para 
o Presídio Regional de Itajaí.

No dia 5 de setembro, por 
volta das 16h, uma garota de 
13 anos foi atingida com uma 
facada no peito, sofreu um 
corte profundo e chegou a ter 
o coração atingido. A principal 
suspeita era a mãe da garota.

Segundo a Polícia Civil, a 
adolescente havia fugido de 
casa há cerca de dez dias, e 
estava morando com um ven-
dedor ambulante. No dia do 
crime, a menina foi vista ao 
lado dele, vendendo salgados e 
bolos em um quiosque.

Ao saber da notícia, a mãe 
foi ao local e descobriu que 
os dois tinham um relaciona-
mento. A partir daí, as duas 
começaram a discutir. Uma 
câmera de monitoramento re-
gistrou a briga entre as duas.

Após o crime, a mãe foi 
presa em flagrante, encami-
nhada ao presídio de Itajaí, e 
em seguida liberada em audi-
ência de custódia. A adoles-
cente foi internada em estado 
grave e morreu no dia 13 de se-
tembro, oito dias após o crime.


