
APCASAN
Associação dos Aposentados e Pensionistas da CASAN

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Associação dos aposentados e Pensionistas da CASAN – APCASAN, convoca os associados 
para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de Outubro de 2019, às 
14:00 horas, em primeira convocação com 30% dos associados, ou às 14:30 horas com qualquer 
número de presentes, na Rua Tenente Silveira, 225 – Edifício Hércules – 8º andar – sala 801,  
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1 – Adoção de medidas, visando a retomada do equilíbrio econômico/financeiro da Associação;
2 – Estudo, análise e implantação da metodologia para correção das mensalidades dos sócios e da 
ajuda de custo da diretoria executiva;
3 – Análise da grade dos Benefícios concedidos aos associados, visando a modernização e otimização 
dos mesmos;
4 – Outras medidas correlatas de interesse dos associados.

Florianópolis, 10 de Outubro de 2019
A DIRETORIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS 

AVISO REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 140/2019-PMB
Tendo em vista a falta de empresas interessadas em participar do 
TP140/2019-PMB, que tem como objeto ” contratação de empresa com 
fornecimento de material e prestação de serviços para a construção de 
estrutura e cobertura para galpão em concreto pré-moldado Celeiro Rural, 
no Município de Biguaçu, de acordo com memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, parte integrante 
deste edital”, ficando republicada para a seguinte data:  Recebimento 
dos envelopes documentação e proposta: até às 13h45min horas do dia 
31/10/2019, na Diretoria de Licitações desta Prefeitura. 
Abertura do envelope documentação e proposta: às 14h00min horas do 
dia 31/10/2019, na Sala da Diretoria de Licitações desta Prefeitura. 
Local para obtenção do edital: site: https://biguacu.atende.net, ou na 
Diretoria de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive.  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8022. 

Biguaçu, SC, 11 de outubro de 2019.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal

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 que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, 
a pedido da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 176.413, INTIMA a 
Sra. Caroline Cascaes da Silva Barcelos, inscrita no CPF n° 044.694.149-21 a cumprir 
as obrigações contratuais do Financiamento Imobiliário n° 844440753064 registradas sob 
o no R.6 na matricula 68.937, deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, 
referente ao financiamento do imóvel da rua Francesco Botticini, n° 257, Residencial Cittá 
di Viena, Apartamento n° 101, Aririú, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, 
posicionado em 08/10/2019, correspondia a R$ 7.962,45 (sete mil, novecentos e sessenta 
e dois reais e quarenta e cinco 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 Vossa Senhoria se dirija a este Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supra citado, 
onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Lembrando que 
poderá também proceder ao pagamento junto ao credor. Fica Vossa Senhoria cientificada 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante o direito de 
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário - Caixa Econômica Federal nos 
termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente editai decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 08 de outubro de 2019.
O OFICIAL

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, toma público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 182.892, INTIMA a Sra. 
Fabiula Scheifler, inscrita no CPF n° 005.272.359-38 a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 144440791199 registradas sob o n° R.10 na matricula 62.762 e 
sob o n° R.8 na matricula 62.774, deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos 
na aquisição dos imóveis da rua Vereador Jacob Knabben da Silva, n° 1280, Apartamento n° 
406, Bloco 08, Vaga de Garagem n° 25, Residencial Recanto dos Sonhos. Informa, que o valor 
dos encargos, posicionado em 08/10/2019, correspondia a R$ 88.661,86 (oitenta e oito mil, 
seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e seis 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 Vossa Senhoria se dirija a este Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supra 
citado, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Lembrando 
que poderá também proceder o pagamento junto a credora. Fica Vossa Senhoria cientificada 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante o direito de consolidação 
da propriedade 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 da devedora para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 08 de outubro de 2019.
O OFICIAL

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, toma público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 176.614, INTIMA a Sra. 
Julieti Vítor Bernardo, inscrita no CPF n° 082.241.729-45 a cumprir as obrigações contratuais 
do Financiamento Imobiliário n° 878770118655 registradas sob o n° R.5 na matricula 92.274, 
deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente ao financiamento do 
imóvel da rua 702, n° 108, Residencial Poço da Coroa, Apartamento n° 401, Bloco D, São 
Sebastião, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 08/10/2019, 
correspondia a R$ 9.836,98 (nove mil, oitocentos e trinta e seis reais, e noventa e oito 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 Vossa Senhoria se dirija a este Ofício de 
Registro de Imóveis, no endereço supra citado, onde deverá efetuar a purga do débito acima 
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e 
última publicação deste edital. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto ao 
credor. Fica Vossa Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária - Caixa 
Econômica Federal nos termos do parágrafo 70, 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, 08 de outubro de 2019.
O OFICIAL

AVISO DE SUSPENSÃO 
DO PROCESSO DE  LICITAÇÃO DE Nº 08/2019

PREGÃO PRESENCIAL 
COM REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 08/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO

DECISÃO: De ordem do Pregoeiro, ante as impugnações realizadas ao Edital 08//2019 e em virtude 
da necessidade de alterações no Edital, está SUSPENSO o Pregão acima em destaque.

INFORMAÇÕES: O inteiro teor da Decisão poderá ser obtida através do telefone: (48)3273-1258, 
solicitar por e-mail e/ou retirar através da página do município www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 11 de outubro de 2019
Secretario Municipal de Saúde

Marcos Marcelino

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, torna pública a procura por imóvel 
para locação e instalação de Promotorias de Justiça da Capital, expedindo-se o presente aviso 
para que todo e qualquer interessado possa pleitear a habilitação de imóvel de sua propriedade no 
procedimento de seleção em andamento, regido pelo Ato n. 484/2015/PGJ, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da data desta publicação. Os critérios e especificações mínimas estabelecidos pela 
Coordenadoria Engenharia e Arquitetura são: 1. Andar térreo ou outro andar, se acessível; 2. Duas 
vagas de estacionamento (preferencialmente); 3. Área ideal total de 150m2 (cento e cinquenta metros 
quadrados) – desconsiderando as vagas de estacionamento; 4. Mínimo de dois banheiros privativos e 
dois banheiros de uso comum, sendo um deles acessível, ou a possibilidade de o proprietário construí-
los; 5. Atenda às normas de acessibilidade (conforme NBR 9050/2015, notadamente as rampas de 
acesso e banheiro adaptado ou disponibilidade de o proprietário realizá-las; 6. Disponibilidade para a 
instalação de aparelhos de ar-condicionado Split e para adaptações elétricas; 7. Possua habite-se e 
registro imobiliário; 8. Atenda aos requisitos legais, bem como o Art. 7º do Ato n. 0484/2015/PGJ; 9. 
Localização em um raio de 1,9 quilômetros de distância em relação ao Fórum da Comarca da Capital 
(Fórum Central). Para a habilitação do imóvel, deve o interessado, nesta primeira etapa, apresentar a 
seguinte documentação mínima: - Proposta de locação, com o respectivo valor e os custos inclusos; - 
Certidão de inteiro teor do Registro de Imóveis e habite-se ou documento que indique a previsão de sua 
obtenção. Caso disponha de imóvel que não atenda integralmente as especificações, este poderá ser 
ofertado, contudo sua análise será realizada apenas na hipótese de ausência de ofertas que atendam 
as especificações mínimas. Qualquer informação complementar ou esclarecimento podem ser obtidos 
junto à Gerência de Compras (gecomp@mpsc.mp.br e 48 3330-2190), com horário de atendimento 
ao público das 12 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, na Rua Pedro Ivo, 231, sala 801, Centro, 
Florianópolis/SC. Confere-se publicidade ao presente aviso por meio dos seguintes expedientes: (I) 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPSC; (II) publicação em jornal de grande circulação local.  
Gerência de Compras, Coordenadoria de Operações Administrativas.

PEDRA BRANCA INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 75.401.372/0001-29 - NIRE 42300046621

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da Pedra Branca Incorporações S.A., convidados para participarem no dia 

21 (vinte e um) do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 11:00 horas, de Assembleia 

Geral Extraordinária os acionistas da Pedra Branca Incorporações S.A., a ser realizada na sede da 

empresa em Palhoça, SC, na Rua da Jair Hamms, 38, sala 110 A,  Cidade Universitária, Pedra Branca, 

CEP 88137-084, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) Apresentação dos resultados e operações da 

cia; b) Assuntos Gerais. Palhoça, 14 de outubro de 2019.  Marcelo Consonni Gomes.

PUBLICAÇÃO LEGAL
PALHOÇA

Fogo em áreas do Tabuleiro
Dois novos focos de in-

cêndio atingiram a região do 
Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro, em Palhoça, na tar-
de de ontem. Há pouco mais 
de um mês, a área que é uma 
unidade de conservação vem 
registrando repetidos regis-
tros de fogo.

Na tarde de ontem, o Cor-
po de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina foi acionado 
por volta das 13h para aten-
der ocorrência na região da 
Praia do Sonho, próximo à rua 
do Capim. Poucos minutos 
depois, às 13h25, a guarnição 
foi novamente chamada para 
outra ocorrência na região de 
Morretes, que é área de reflo-
restamento. O local já havia 
sido atingido por fogo na últi-
ma quinta-feira (9).

Cerca de 15 bombeiros 

militares e comunitários fo-
ram aos locais para o comba-
te às chamas. Os bombeiros 
utilizaram quadriciclos para 
acesso ao local, além de qua-

Dois focos de incêndio, um em área de reflorestamento, foram controlados
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tro viaturas tracionadas e um 
caminhão Auto Bomba Tanque 
Resgate, usado no combate a 
incêndios. As chamas foram 
controladas por volta das 15h10.

Ocorrências 
se repetem

Na última sexta-feira 
(11), um outro foco de 
incêndio foi controlado no 
Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro. De acordo com o 
tenente Guilherme Bisol, do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
as chamas se iniciaram 
próximo à subestação da 
Celesc na praia da Pinheira, 
em Palhoça. À noite, os 
bombeiros confirmaram que o 
incêndio estava sob controle.  

SÃO JOSÉ

Muda trânsito
em Campinas

Motoristas devem ter aten-
ção redobrada com a sinaliza-
ção de trânsito ao trafegar em 
São José. Desde sábado (12), há 
alterações no sentido do trân-
sito de algumas ruas do bairro 
Campinas. Segundo a prefeitu-
ra, a mudança visa melhorar a 
circulação, aumentar a fluidez 
e a segurança viária.

As ruas com o sentido al-
terado são avenida Irineu Bor-
nhausen, avenida Elizeu Di 
Bernardi, rua Eugênio Raulino 
Koerich e rua 19 de março. A 
recomendação é para que os 
motoristas fiquem atentos à 
sinalização das ruas.


