
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Associados, 
O presidente da ADCAP/SC, Jaime Rodolfo Esser, atendendo as determinações do estatuto, convoca 
os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18/12/2019, em 
sala reservada no Hotel Diaudi, localizado na Av. Delamar José da Silva, 262 - Kobrasol, São José - SC, 
88102-101. O quórum para instalação da Assembleia Geral Ordinária será de, no mínimo, metade dos 
associados que estejam cadastrados, em primeira convocação, às 19:00 horas, e com qualquer número, 
em segunda convocação, para a mesma data e local, às 19h15min.
Os assuntos a serem tratados pela Assembleia Geral Ordinária serão os seguintes:
- Aprovação da Prestação de Contas 2018;
- Aprovação do Orçamento 2020;

Atenciosamente.
Natália Antoniassi de Oliveira

Secretária geral
ADCAP/SC
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EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei nº 6.015/73 – art. 216-A, § 4º) – PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC (2º ORI) faz saber a todos os interessados 
que ABIGAIL ALCIDIA TEODORO DA SILVA, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob o nº 853.598.749-53, resi-
dente e domiciliada na Rodovia Virgilio Várzea, 2199, Saco Grande, Florianópolis/SC, requereu a USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL pela modalidade da Extraordinária, do imóvel localizado na Rodovia Virgilio Várzea, 2199, 
Saco Grande, Florianópolis/SC (com área total de 4.564,53m²), com as inscrições imobiliárias municipais nº 
45.12.072.0063.001-962 e 45.12.072.0063.002-772 confrontando-se a frente com a Rodovia Virgilio Várzea; a lat-
eral direita com Sacara Engenharia LTDA e outros; a lateral esquerda com Servidão Juvenal dos Santos e outros; 
aos fundos com a Rodovia José Carlos Daux, visto que decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso específico 
o tempo da posse totaliza 20 (vinte) anos. Informa, ainda, que o 2º ORI está localizado à Rua Emílio Blum, nº 131, 
Ed. Hantei Office Building, 1º andar, Bloco A, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-010, onde poderá ser obtida 
cópia dos documentos acostados ao pedido (Protocolo n° 351.658) e deverá ser apresentada a eventual impug-
nação. Informa, por fim, que inexistindo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação, 
será realizado o registro do imóvel pretendido. Florianópolis/SC, 13 de novembro de 2019.

GLECI PALMA RIBEIRO MELO
Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
GLECI PALMA RIBEIRO MELO - OFICIAL TITULAR
CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei nº 6.015/73 – art. 216-A, § 4º) – PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC (2º ORI) faz saber a todos os interessados que 
DIOMAR CERON, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 896.041.729-72 e sua esposa SHEILA VIVIANE DAMASIO 
CERON, brasileira, inscrita no CPF sob Nº 998.843.489-87, casados entre si pelo regime da Comunhão Parcial 
de Bens na vigência da Lei nº 6515/77 e residentes e domiciliados na Rua Alcides Bonatelli, 39, Ponta das Canas, 
Florianópolis/SC, requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL pela modalidade da Ordinária, do imóvel local-
izado na Rua Alcides Bonatelli, 39, Ponta das Canas, Florianópolis/SC (com área total de 332,08m²), com a 
inscrição imobiliária municipal nº 17.38.079.1115.001-309, confrontando-se a frente com a Rua Alcides Bonatelli; 
a lateral direita com José Francisco Pacheco e outros; a lateral esquerda com Irnani Lousardo e outra; aos fundos 
com Maria Amália Thompson Flores de Andrade e outros, visto que decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso 
específico o tempo da posse totaliza 10 (dez) anos. Informa, ainda, que o 2º ORI está localizado à Rua Emílio 
Blum, nº 131, Ed. Hantei Office Building, 1º andar, Bloco A, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-010, onde 
poderá ser obtida cópia dos documentos acostados ao pedido (Protocolo n° 351.975) e deverá ser apresentada 
a eventual impugnação. Informa, por fim, que inexistindo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da publicação, será realizado o registro do imóvel pretendido. 

Florianópolis/SC, 13 de novembro de 2019.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO

Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA - 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 LOTEAMENTO - Sebastião David Correa Tourinho, Oficial Titular 
do Registro de Imóveis de Palhoça, Estado de Santa Catarina, nos termos do 
art. 19 da Lei n° 6.766/79. FAZ SABER a todos os interessados que a Firenze 
Participações, Construções e Incorporações Ltda, depositou neste Ofício 
os documentos do Loteamento Villa Toscana, com área de 179.133,18 m2, 
situado na rua Crescencio Inacio da Silva, Pachecos, Palhoça/SC. Matriculado 
sob n° 102.365-RG. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se 
este edital a ser publicado em jornal local, por três dias consecutivos, podendo 

o referido pedido ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados da 
data da última publicação. O Oficial. Responsável técnico Luiz Fernando de 
Aquino, Registro nacional n° A60872-6, RRT n° 0000007573110.

Adriana Maria da Rosa de Bem - Escrevente Substituta - Designada

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 752/SMA/DSLC/2019

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 752/SMA/DSLC/2019 que tem por 
objeto o “Registro de preços de serviço especializado para a realização de procedimentos 
cirúrgicos de esterilização (castração), e a utilização de microchip para a identificação dos 
animais realizada com unidade móvel, visando o controle populacional de cães e gatos 
em áreas de risco de endemias, dentro do Município de Florianópolis”, sofreu retificação. 
O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br.  
A sessão ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2019, às 16h30min. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 836/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para execução 
da pavimentação e drenagem da Rua Prefeito Rogério Vieira – Jardim Atlântico 
– Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min do 
dia 05/12/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na 
Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
Fundado em 29 de abril de 1983

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina - SEAGRO-SC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e legislação vigente, convoca 
todos os Engenheiros Agrônomos associados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL a 
ser realizada nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, com início às 8h30 e término às 18h no dia 
05 e das 8h00 às 17h no dia 06, ambos horários em primeira convocação e trinta minutos após 
em segunda e última convocação, com qualquer número de associados presentes, tendo por local 
o Kennedy Executive Hotel, situado à Rua das Camélias, 25, bairro Kobrasol em São José/SC, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: QUESTÕES DE CARÁTER ORDINÁRIO: 1. Discutir 
e aprovar o PLANO ANUAL DE TRABALHO com a devida PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA para o 
exercício de 2020, prevendo receitas e despesas, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal; 
2. Outros assuntos de interesse dos associados. QUESTÕES DE CARÁTER EXTRAORDINÁRIO: 
1. Encaminhamentos e deliberações sobre a CAMPANHA SALARIAL 2020/2021; 2. Discussão e 
deliberação sobre o valor da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Imposto Sindical) PARA O ANO DE 2020 
a ser recolhida pelos Engenheiros Agrônomos, conforme determina a CLT e legislação federal 
pertinente; e 3. ELEIÇÕES SINDICAIS SUPLEMENTARES para os cargos vagos de Diretor 
Regional Secretário nas Diretorias Regionais de Concórdia, Lages, Palmitos, São Joaquim e 
Videira, cujo mandato será coincidente ao da Diretoria Executiva em exercício - 02 de dezembro 
de 2021. 3.1. O registro de candidaturas poderá ser feito a partir da publicação deste Edital até o 
início dos trabalhos da Assembleia, conforme Estatuto Social do Seagro-SC (Art. 86 §2º). 3.2. Os 
eleitos tomarão posse imediatamente após a proclamação dos resultados. 

Florianópolis/SC, 18 de novembro de 2019
Eng. Agr. EDUARDO MEDEIROS PIAZERA

Diretor Presidente

Srs. Clientes,
Informamos que, em nosso Encarte de Cestas de 
Natal, com validade de 01/11/2019 a 31/12/2019, 
houve alteração das seguintes ofertas dos produtos:
- Na Cesta Excellence, o Biscoito Dinamarquês 
ROYAL DANSK Limão e Gengibre 250g, foi alterado 
pelo produto Biscoito SANTA EDWIGES Mini 
Cookies Lata 300g;
- Na Cesta Seleção, a Cerveja Alemã DARGUNER 
Trigo 500ml, foi alterada pelo produto Cerveja 
WOLTERS Trigo lata 500ml; 
· A Cerveja Dinamarquesa HARBOE Gold 500ml, foi 
alterada pelo produto Cerveja KAISERDOM German 
Pilsen Lata 500ml; 
· A Cerveja Dinamarquesa HARBOE Extra Forte 
12% 500ml, foi alterada pelo produto Cerveja VIIKING 
12% Lata 500ml;
- Na Cesta Happy Day, o Roll Cake BAUDUCCO 
Brigadeiro 34g, foi alterado pelo produto Bolinho 
Roll Cake BAUDUCCO Chocolate 34g.
Pedimos desculpas por esse inconveniente.

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na 
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br 
(licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 124/19
Objeto: aquisição de amenities para as unidades de hospedagem do Sesc/SC.
Entrega das propostas: até as 13h do dia 27/11/2019

RETIFICATIVO
Modalidade: Pregão eletrônico nº 118/19
Objeto: aquisição de agendas para Educação Infantil e creche das unidades do Sesc/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 8h do dia 28/11/2019
Alteração no descritivo dos itens

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (DDP) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas 
atribuições considerando o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na 
Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, na Lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014, 
no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, no Decreto nº 7.485, de 18 de maio 
de 2011, na Portaria Interministerial nº 399, de 13 de dezembro de 2016, na Portaria 
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, na Instrução Normativa nº 2, de 27 
de agosto de 2019, na Resolução Normativa nº 34/CUn/2013, de 17 de setembro 
de 2013, e nas demais regulamentações pertinentes, torna pública a abertura de 
inscrições e estabelece as normas para a realização do Concurso Público destinado 
a selecionar candidatos para provimento do cargo de Professor da Carreira do 
Magistério Superior para o quadro permanente das Unidades Universitárias dos 
campi de Araranguá, de Blumenau, de Curitibanos, de Joinville e de Florianópolis 
desta Universidade.
1 A inscrição será efetuada somente via internet mediante o preenchimento de 
Requerimento de Inscrição constante no site http://0121ddp2019.concursos.ufsc.
br/, no período compreendido entre 14h do dia 22/11/2019 e 23h59min do dia 
06/01/2020. O valor de inscrição dependerá do cargo, denominação e regime de 
trabalho, variando entre R$ 62,24 (sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e 
R$ 260,63 (duzentos e sessenta reais e sessenta e três centavos).   
2 O inteiro teor do Edital e demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados no site  http://121ddp2020.concursos.ufsc.br/. 

Florianópolis, 13 de novembro de 2019
ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

EDITAL Nº 121/2019/DDP

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

NOTÍCIAS DO DIA
FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 15 PUBLICAÇÃO LEGAL

AGÊNCIA CONTINENTE

INSS pede 
mais prazo 
à Justiça

O Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) solicitou à 3ª Vara 
do Trabalho a concessão de prazos 
diferenciados para o cumprimento 
integral da decisão liminar que de-
termina a desocupação da Agência 
da Previdência Social Florianópo-
lis-Continente, no Estreito. Diante 
da complexidade da redistribuição 
de serviços, processos e força de 
trabalho, a autarquia entende que 
se faz necessário o prazo de 60 dias 
úteis para a realocação de 37 servi-
dores e quatro estagiários, além da 
equipe terceirizada de manuten-
ção e limpeza; e de 180 dias úteis 
para a remoção total do arquivo. 
O INSS também se compromete a 
providenciar, em 60 dias úteis, um 
local seguro, em espaço externo ao 
prédio da agência, para o abrigo do 
serviço de vigilância.

Embora discorde, tecnica-
mente, do laudo pericial no que 
se refere ao risco de colapso da 
estrutura, a equipe de engenharia 
do Instituto reconhece que o imó-
vel não possui Plano de Prevenção 
e Proteção Contra Incêndio (PPCI) 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
e as instalações elétricas apresen-
tam situações que não atendem 
às normas. Para eliminar todas 
as irregularidades apontadas, se-
ria necessária a reforma-geral do 
prédio. Esta medida exigiria nove 
meses de trabalho para a confec-
ção de todos os projetos neces-
sários à contratação da obra, cujo 
custo estimado seria de mais de 
R$ 5,5 milhões, com cronograma 
de execução de sete meses. 
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