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LOTE  15  -  Chapecó/SC.  Ba i r r o  E f ap i . Rua  Codo rnas , s /n º  ( l t .  102  da  qd . 2522-A ) . Te r r eno  c /  1 .430 ,82m² . Ma t r. 100 .968 
do  R I  l oca l . Obs . : A  r esponsab i l i dade  de  even tua l  demarcação  f í s i ca  e  geo r re f e renc i amen to , bem como  da  desocupação  do 
imóve l , f i ca rá  po r  con ta  do  comprado r. Cons tam déb i t os  de  I PTU  penden tes  de  pagamen to . Os  déb i t os  ex i s t en tes  ( pa rce l as 
venc idas  e  a  vence r ) , deve rão  se r  apu rados  e  pagos  pe l o  a r r ema tan te , sem d i r e i t o  a  r eembo l so  ( va l o r  ap rox imado  de  R$ 
1 .630 ,00 ) . (AF ) . Lance  I n i c i a l :  R$  355 .000 ,00 .
LOTE  16  -  Chapecó/SC.  Ba i r r o  São  C r i s t ó vão . Rua  Marquês  de  O l i nda , n º  177E  ( l t .  04  da  qd . 751 ) , esqu ina  com a  Rua 
P res i den te  A r tu r  da  Cos ta  e  S i l v a . Lo teamen to  San to  An tôn i o  –  Fazenda  Camp ina  do  G regó r i o . Casa . Á reas  t o t a i s : t e r r. 
450 ,00m²  e  cons t r. 82 ,74m² . Ma t r. 18 .633  do  R I  l oca l . Obs . : Log radou ro  e  numeração  p red i a l  penden tes  de  ave rbação  no 
R I . Regu la r i z ação  e  enca rgos  pe ran te  os  ó rgãos  compe ten tes , co r r e rão  po r  con ta  do  comprado r. Cons ta  ação  o rd i ná r i a , 
p rocesso  n º  0305600-02 .2018 .8 .24 .0018 , em t r âm i t e  na  03 ª  Va ra  C í ve l  da  Comarca  de  Chapecó /SC . O  Vendedo r  r esponde 
pe l o  r esu l t ado  da  ação , de  aco rdo  com os  c r i t é r i o s  e  l im i t es  es tabe l ec i dos  nas  “Cond i ções  de  Venda  dos  Imóve i s ” cons tan tes 
do  ed i t a l . Cons tam déb i t os  de  I PTU  penden tes  de  pagamen to . Os  déb i t os  ex i s t en tes  ( pa rce l as  venc idas  e  a  vence r ) , deve rão 
se r  apu rados  e  pagos  pe l o  a r r ema tan te , sem d i r e i t o  a  r eembo l so  ( va l o r  ap rox imado  de  R$  1 .385 ,00 ) . Ocupada . (AF ) .  Lance 
I n i c i a l :  R$  190 .000 ,00 .  Pagamen to :  va l o r  do  a r r ema te  ma i s  com issão  de  5% ao  Le i l oe i r o .  Cond .  de  venda  nos  s i t e s :  banco .
b radesco / l e i l oes  e  www.sod resan to ro . com.b r .  E f e tua r  o  cadas t . p rév i o  no  s i t e  do  Le i l oe i r o ,  con fo rme  desc .  no  ed i t a l .  Dados 
e  va l o res ,  su j e i t o s  à  a l t e rações  a t é  a  da ta  do  l e i l ão .  I n f . :  11  2464-6464  ou  a f@sod resan to ro . com.b r .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CAIPORA COOPERATIVA PARA CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

CNPJ Nº 05.436.881/0001-01
O Presidente em Exercício da CAIPORA COOPERATIVA PARA A CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS, Davis Anderson Moreno, de acordo com a legislação vigente e nos termos do Estatuto 
Social da Caipora Cooperativa, convoca os associados da Cooperativa a comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária que, será realizada à Servidão Adelia Curi Cherem, No 20, Bairro Córrego Grande, no município 
de Florianópolis, SC, às dezessete horas, do dia 18 de dezembro de 2019, em 1ª convocação com a presença de 
dois terços dos associados. Caso não haja número legal, a Assembléia reunir-se-á no mesmo dia e local, uma hora 
após, às dezoito horas, em 2ª convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados. Caso persista a 
falta de número suficiente, a Assembléia reunir-se-á após uma hora, às dezenove horas, no mesmo dia e local, em 
3ª convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para debater e votar a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Inclusão e Exclusão de cooperados;
2. Venda dos veículos;
3. Avaliação de 2019;
4. Assuntos gerais.

Florianópolis, 04 de dezembro de 2019.
Davis Anderson Moreno

Presidente Caipora Cooperativa
NOTA: Para efeito de quorum, comunicamos que a CAIPORA tem nesta data 29 (vinte e nove) associados em condições de votar.

 

A Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste – FUNDESTE mantenedora da 

Universidade Comunitária Da Região De Chapecó – UNOCHAPECÓ, situada na Servidão Anjo 

da Guarda, nº 295-D, Bairro Efapi, CEP: 89.809-900 no Município de Chapecó, através do 

convênio nº 2016TN002134 firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública com 

a interveniência do Instituto Geral de Perícias – IGP torna público, para eventual reclamação 

do corpo por familiares, o recebimento de um cadáver, destinado a estudos acadêmicos, 

identificado como ERALDO MIGUEL SAMPAIO, sexo masculino, com data de nascimento no 

dia 29 de setembro de 1976 e data do óbito em 08 de agosto de 2019, na BR 101, KM 238 no 

município de Palhoça – SC conforme declaração de óbito nº 28523131-6.

COMUNICADO

 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 - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br EDITAL DE USUCAPIÃO – RÉUS INSCRITOS E 
EVENTUAIS COM PRAZO DE 60 DIAS Ação: Usucapião/PROC Requerente: Gilda Rocha de Melo e outro / Juíza Substituta: 
Lucilene dos Santos Chefe de Cartório: Taiana Bonin Processo n. 0325695-43.2015.8.24.0023 Citando(a)(s): Os confinantes 
e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área 613,60m², 
localizado à Rua Túlio de Oliveira, nº 361, bairro Armação do Pântano do Sul, Município de Florianópolis, com as seguintes 
medidas e confrontações: Partindo do marco V1, seguindo com distância de 25,45 m e azimute plano de 94º19' 38" chega-
se ao marco V2, confrontando neste trecho com Paulo José Endler, seguindo com distância de 20,04 m e azimute plano de 
166°34'14" chega-se ao marco V3, confrontando neste trecho com Rua Túlio de Oliveira, seguindo com distância de 5,32 
m e azimute plano de 220°05'03" chega-se ao marco V4, confrontando neste trecho com Rua Túlio de Oliveira, seguindo 
com distância de 21,92 m e azimute plano de 274°22'22" chega-se ao marco V5, confrontando neste trecho com Serv. sem 
denominação, seguindo com distância de 25,58 m e azimute plano de 349°28'51" chega-se ao marco chega-se ao marco 
V1, ponto inicial da descrição deste perímetro e confrontando neste trecho com Carolina Ferreira Peccin. Prazo Fixado para 
a Resposta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem 
como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(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 de todos, 
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado uma vez na Imprensa 
Oficial e uma vez no Jornal Local , na forma da lei. Florianópolis (SC), 04 de novembro de 2019.

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

COMUNICADO - A Celesc Distribuição S.A. torna público que requereu à Fundação de 
Meio Ambiente – IMA a Licença Ambiental de Operação da linha de distribuição denominada 
LD 138 KV Biguaçu RB Tijucas, localizada no município de Tijucas. A Diretoria.
COMUNICADO - A Celesc Distribuição S.A. torna público que recebeu da Fundação 
de Meio Ambiente – IMA a Licença Ambiental de Instalação e Autorização de Corte 
da linha de distribuição denominada LD 138 KV Videira-Fraiburgo, localizada no 
município de Videira. A Diretoria.

Edital n° 041/2019 - Pregão Eletrônico nº 796555 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de forma continuada de Servente, 
Copeira, Jardineiro, Auxiliar Administrativo, Encarregado-I e Auxiliar de Serviços 
Gerais. Abertura das Propostas: 02/01/2020 às 10:00 horas. Local: Site do 
Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). Local para obtenção do edital: www.
cidasc.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Florianópolis, SC, 05 de dezembro 
de 2019. Luciane de Cássia Surdi – Presidente. (CIG) CIDASC nº 5812/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2957/2019. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais 
especiais p/ o Centro Catarinense de Reabilitação (CCR). Abertura da sessão: 
30/01/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais 
para todas as comunicações. (CIG) SES 145430/2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2294/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares p/ o 
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), com recursos do Pacto por Santa 
Catarina. Abertura da sessão: 31/01/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br 
encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 111635/2019.

Registro de Imóveis São José
Daniela Leite — Registradora
Avenida Leoberto Leal, n° 389, 1° andar — sala 03 à 09 — Conj. Comercial Jaime Aleixo 
Barreiros — São José/SC — CEP 88117-001 - Fone/Fax: (48) 3247-1677 

EDITAL
Na qualidade de Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São José, SC, por intermédio 
de escrevente autorizado abaixo descrito, torna público pelo presente edital que, nos termos no 
Parágrafo 4°, do Artigo 26, da Lei n° 9.514/97, fica INTIMADO o Sr. CAIO HENRIQUE SCAPIM 
BORGES, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos, conforme contrato de financiamento imobiliário n° 073131230012858, 
garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 31/01/2019, registrado na matrícula n° 109.336, 
desta Serventia, referente ao imóvel situado na Rua Cesar Zuchinalli, n° 12, Apartamento n° 
03, Bloco 07, Residencial Jardins de São José II, Serraria, São José/SC. Informo, ainda, que 
o valor destes encargos, posicionado em 22/11/2019, corresponde a R$ 8.413,55, sujeito à 
atualização monetária, ao g juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V. Sa, para que se dirija a este Registro de Imóveis, situado na 
Avenida Leoberto Leal, n° 389, 1° andar, Centro Executivo Jaime Aleixo, Barreiros, São José/
SC, CEP 88.117-001, 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. Na oportunidade, fica V. Sa cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no 
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária — Caixa Econômica Federal - CEF, nos termos do Art. 26, parágrafo 7°, da 
Lei n° 9.514/97. Obs.: o presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega 
de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

São José (SC), 22 de novembro de 2019. 
LAURA COSTA CRUZEIRO WERNER

ESCREVENTE AUTORIZADA

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
721/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 721/SMA/DSLC/2019 que 
tem por objeto o “Registro de Preços para serviço de locação de veículos terrestres e motorizados, 
para transporte de passageiros, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, 
abrangendo os custos, com manutenção (peças e serviços) e com obrigações legais”, sofreu 
retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. 
A sessão ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2019, às 10h. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 843/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 843/SMA/DSLC/2019 que tem por 
objeto o “Contratação de empresa especializada para serviços de instalação de cobertura 
metálica na piscina da passarela Nego Quirido”, sofreu retificação. A sessão ocorrerá no 
dia 19 de dezembro de 2019, às 15h. O novo edital se encontra disponível no endereço 
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro.

 SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE ELEIÇÃO

A Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE TIJUCAS - SINTRASERTI convoca todos os servidores públicos, associados com direito a voto do 
município de Tijucas no estado de Santa Catarina, para participarem da Assembléia Geral de Eleições 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados representantes junto a Federação, a realizar-se no dia 17 de 
janeiro de 2019 com uma urna fixa na sede do SINTRASERTI sito a Rua Jacob Lameu Tavares, 100, Sala 
02, Centro, Tijucas/SC, CEP 88200-000, com início às 8:00 horas e término às 17:00 horas, podendo a 
Comissão Eleitoral, a seu critério, estender o horário de início e/ou de encerramento em até uma hora 
e trinta minutos a fim de compatibilizá-lo com os horários de funcionamento das repartições onde serão 
coletados os votos. O registro de chapa deverá ser realizado na Secretaria do SINTRASERTI na Rua 
Jacob Lameu Tavares, 100, Sala 02, Centro, Tijucas/SC, CEP 88200-000, das 08:00 horas às 13:00 
horas no prazo de até 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital.

Tijucas, 05 de dezembro de 2019.
EDINA LOURDES PEREIRA

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Município de Tijucas/SC – pela Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS 

Faço saber, pelo presente Edital, a todas as empresas de jornais e revistas deste Estado, em pleno gozo 
de seus direitos estatuários, que no dia 06 de janeiro de 2020, no período das 10:30hs às 16:30hs, 
será realizada Assembléia Geral Extraordinária deste Sindicato, na sede social da ADJORI/SC sito 
à Rua Adolfo Melo, 38 Sala 902,Ed. Manhattan 9º andar, nesta Capital, para a eleição da Diretoria, do 
Conselho Fiscal, dos representantes em entidades superiores e seus respectivos suplentes, para o 
triênio 2020-2023. O registro de chapas deverá ser feito no período compreendido entre 09/12/2019 e 
13/12/2019, na Sede da Adjori, no horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h (art. 47, alíneas “a” e “b” do 
Estatuto). É estabelecido o prazo de 5 (cinco) à 15 (quinze) dias após o registro da chapa para eventual 
impugnação de candidatura (art. 47, alínea “c” do Estatuto). Na hipótese de não haver quorum suficiente 
para realização da eleição, será realizada uma nova assembléia no dia 13.01.2020. Permanecendo a 
falta de quorum nesta segunda convocação, será realizada uma terceira assembléia no dia 21/01/2020 
(art. 47, alínea “d” do Estatuto). Faço saber, ainda, que a Secretaria do Sindejor/SC através do fone 
(48) 32824077 e do e mail administracao@sindejorsc.com.br ,  está habilitada a esclarecer e informar a 
qualquer empresa associada sobre o processo eleitoral.

Florianópolis, 05 de dezembro de 2019
José Roberto Deschamps - Presidente

SINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS
DE JORNAIS E REVISTAS DO ESTADO DE SC

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: Concorrência nº 98/19
Objeto: contratação de empresa para realizar turismo receptivo internacional para o Sesc/SC
Entrega das propostas: até as 10h do dia 20/12/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 125/19
Objeto: aquisição de camisetas para o Setor de Comunicação do Sesc/SC
Entrega das propostas: até as 08h do dia 13/12/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 129/19
Objeto: aquisição de forno combinado para o Sesc Araranguá/SC
Entrega das propostas: até as 08h do dia 16/12/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
20 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2019

Tema “sensível”

O presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia (DEM), 
afirmou que o fundo eleitoral é 
um tema “sensível” e que pre-
cisa ser “muito bem justificado, 
explicado, para a sociedade”.

Já o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM), re-
forçou que sempre defendeu 
o financiamento privado de 
campanhas. Ele lembrou que, 
quando o assunto foi analisado 
pelos parlamentares, votou a 
favor do financiamento priva-
do. No entanto, segundo Davi, 
neste momento não há outra 
alternativa para financiar as 
campanhas. “Tem que arrumar 
um instrumento para viabilizar 
a democracia. A gente precisa 
ter consciência de que, em vez 
de falar, tem que fazer o que é 
certo. Eu perdi no voto. O ins-
trumento que foi encaminhado 
foi o do financiamento público”.

O Fundo Especial para Fi-
nanciamento de Campanha, 
conhecido como fundo eleito-
ral, integra o Orçamento Geral 
da União e é abastecido somen-
te com dinheiro público.

CONGRESSO

Aumento 
do fundo 
eleitoral 
avança

A Comissão Mista de Orça-
mento do Congresso Nacional 
aprovou ontem o valor de R$ 3,8 
bilhões para o fundo eleitoral em 
2020. O valor foi aprovado du-
rante a votação do Orçamento 
do ano que vem. Para virar lei, 
contudo, o texto ainda precisa 
ser aprovado pelo plenário do 
Congresso.

Inicialmente, o governo ha-
via proposto R$ 2,5 bilhões para 
o fundo. Depois, revisou o valor 
para R$ 2 bilhões. Ontem, o re-
lator do Orçamento, Domingos 
Neto (PSD-CE), propôs aumen-
tar para R$ 3,8 bilhões.

Segundo o relator, foi pos-
sível aumentar o valor do fundo 
pois houve revisão na estima-
tiva de receitas de dividendos, 
isto é, na parcela à qual o go-
verno tem direito com o lucro 
de empresas estatais. A previ-
são para esse lucro passou de 
R$ 6,5 bilhões para R$ 13,5 bi.
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