
O Município de São Pedro de Alcântara/SC. Avisa da abertura do Processo nº 47.2019 Tomada de 
Preços – Tipo: Menor Preço Global – Empreitada por Preço Global (art. 10, II, “a”, da Lei n.º 8.666/1993). 
Objeto: Contratação de uma empresa para Pavimentação da Rua Fermina dos Passos Meinchein, 
neste Município. Data de Abertura com entrega dos envelopes 11/12/2019 ás 09h. Mais Informações: 
Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 ou pelo e-mail licitacoes@pmspa.sc.gov.br; São Pedro de 
Alcântara, 21/11/2019- ERNEI JOSÉ STAHELIN – Prefeito Municipal.

O Município de São Pedro de Alcântara/SC. Avisa da abertura do Processo nº 48.2019 Tomada de 
Preços – Tipo: Menor Preço Global – Empreitada por Preço Global (art. 10, II, “a”, da Lei n.º 8.666/1993). 
Objeto: Contratação de uma empresa para Pavimentação, Drenagem  e Sinalização da Rua Raulino 
José Zimmermann neste Município. Data de Abertura com entrega dos envelopes 11/12/2019 ás 14h. 
Mais Informações: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 ou pelo e-mail licitacoes@pmspa.sc.gov.br; 
São Pedro de Alcântara, 21/11/2019- ERNEI JOSÉ STAHELIN – Prefeito Municipal.

O Município de São Pedro de Alcântara/SC. Avisa da abertura do Processo nº 50.2019 Tomada de 
Preços – Tipo: Menor Preço Global – Empreitada por Preço Global (art. 10, II, “a”, da Lei n.º 8.666/1993). 
Objeto: Contratação de uma empresa para Pavimentação, Drenagem  e Sinalização da Rua Vidalina 
da Cunha Reitz neste Município. Data de Abertura com entrega dos envelopes 12/12/2019 ás 14h. 
Mais Informações: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 ou pelo e-mail licitacoes@pmspa.sc.gov.br;  
São Pedro de Alcântara, 21/11/2019- ERNEI JOSÉ STAHELIN – Prefeito Municipal.
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GOVERNADOR CELSO RAMOS

Prefeitura limita número 
de pessoas em imóveis

A TPA (Taxa de Proteção Ambiental) 
não é a única novidade da temporada 
em Governador Celso Ramos, na Grande 
Florianópolis. Proprietários de imóveis e 
corretores imobiliários podem ser multa-
dos por “superlotação” em imóveis loca-
dos. Uma lei restringe a quatro o número 
máximo de pessoas por dormitório em 
casas e apartamentos.

Durante a fiscalização, se os funcio-
nários da Prefeitura de Governador Cel-
so Ramos identificarem que no imóvel os 
dormitórios estão com ocupação acima do 
permitido, o proprietário, o corretor e o 
dono da imobiliária poderão ser multados 
em 50 UFM (Unidade Fiscal Municipal). 
A lei 1331/19, de março passado, estipu-
la que, em cada dormitório do imóvel, só 
é permitido dois adultos e duas crianças 
com, no máximo, 12 anos de idade.

FISCALIZAÇÃO

De acordo com o Artigo 3º desta 
lei, a multa também será aplicada aos 
proprietários de imóveis que, mesmo 
não tendo sido colocado para locação, 
excedam o limite máximo estipulado. 
A fiscalização dos imóveis será feita 
por funcionários da Secretaria de Pla-
nejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, que conta com menos 
de 10 fiscais em seu quadro. O prefei-
to Juliano Duarte Campos afirma que a 
legislação pretende evitar uma pane nos 
serviços de água e esgotamento, apesar 
de o município não contar com serviço 
de coleta e tratamento de esgoto. A lei 
que limita o número de pessoas num 
imóvel é válida durante a temporada de 
verão. (Marcela Ximenes)
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CURTAS

55Biguaçu. A Casa do Empreendedor 
foi reinaugurada na quarta-feira. O local 
é um espaço destinado a dar suporte a 
empreendimentos e empresas que queiram 
se instalar no município. Ela está localizada 
na rua Sete de Setembro, no Centro. O 
horário de atendimento é das 13h às 19h.

55São José. As inscrições para 
participar das atividades do Cati (Centro de 
Atenção à Terceira Idade) terminam hoje. Os 
idosos interessados em se inscrever devem 
procurar o Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) mais próximo da sua 
residência, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

55Palhoça. Decreto vai regulamentar a 
exploração do serviço de compartilhamento 
de bicicletas e patinetes no município. O 
sistema deverá propiciar a integração com 
as redes de transporte coletivo e com 
ciclovias. Segunda a Prefeitura, uma empresa 
já manifestou interesse no negócio.

BIGUAÇU

Regata Desafio
das Fortalezas 
será amanhã
Amanhã tem Desafio das Fortalezas. 
Às 12h, no Balneário São Miguel, 
acontece a largada da regata. Com 
percurso médio, ela passará entre as 
fortalezas construídas no século 18 e 
que formavam o sistema defensivo da 
barra Norte da Ilha de Santa Catarina. 
O Desafio percorrerá toda a orla da 
praia, em Biguaçu, e depois seguirá em 
direção à Fortaleza de Santo Antônio 
dos Ratones. Na Ilha de Ratones 
Grande, em Florianópolis, passará em 
por uma boia em frente à Fortaleza de 
São José da Ponta Grossa, contornará 
a Fortaleza de Santa Cruz, na Ilha de 
Anhatomirim, em Governador Celso 
Ramos, e retornará a São Miguel.
O percurso tem aproximadamente 15 
milhas náuticas e é aberto a todos os 
tipos de catamarãs. A chegada, com 
premiação, está prevista para as 17h, 
conforme as condições de navegação. 

Casas e apartamentos poderão ter apenas 
quatro pessoas por dormitório, conforme lei

ANDERSON COELHO/ND

SÃO JOSÉ

Centro Multiuso tem  
normas de utilização
Um decreto da FMCT (Fundação Municipal 
de Cultura e Turismo) estipulou normas 
de utilização do Teatro Hermelinda Izabel 
Merize, no Centro Multiuso da Beira-Mar 
de São José. Órgãos municipais terão 
prioridade na reserva, desde que o pedido 
seja feito com 90 dias de antecedência.
A solicitação de uso do imóvel deverá conter 
o projeto do evento, layout, regulamento 
do evento, entre outras informações.
No caso de show musical, a solicitação deverá 
ser acompanhada do contrato firmado com 
os artistas e/ou empresários e cópia do CNPJ, 
ou estatuto, ou contrato social da empresa 
pretendente. A solicitação, devidamente instruída 
com a documentação prevista, deverá ser 
protocolada na fundação com antecedência 

mínima de 30 dias úteis da data do evento, 
sob pena de inviabilizar o agendamento.
O horário de funcionamento do setor administrativo 
do teatro para atendimento ao público é de terça a 
sexta-feira, das 13h às 19h, sendo que, às segundas-
feiras, o expediente interno é reservado para 
fins administrativos e manutenção. O horário de 
utilização do teatro para eventos será das 10h às 23h 
e, caso o limite de tempo seja extrapolado, haverá 
cobrança de multa a ser estipulada pela FMCT.

DIVULGAÇÇÃO/ND

Teatro vai priorizar as secretarias municipais
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