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PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Licença Ambiental de Instalação
A EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A., torna público que REQUEREU ao 
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental nº DIV/22250/GRL e FCEI nº 541869, a Ampliação da LAI 
nº 6940/2019, visando a alteração do local de implantação do Canteiro de Obras no 
município de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina.

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa 
Catarina S.A – CEASA/SC, convoca os Senhores Acionistas para se 
reunirem às 14:00 horas do dia 21 de janeiro de 2020, em Assembleia Geral 
Extraordinária, na sede da CEASA/SC, situada na Rodovia BR 101, Km 205, 
Barreiros, São José, SC, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1º Reforma do Estatuto Social;
2º Formalização da criação de assessorias autorizadas pelo Grupo Gestor 
de Governo – GGG;
3º Eleição e posse de membro do Conselho de Administração;
4º Assuntos de interesse da Companhia.

São José, 09 de janeiro de 2020.
José Angelo Di Foggi - Diretor Presidente

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3197/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos 
hospitalares p/ o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS). Abertura 
da sessão: 14/02/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-
se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 155589/2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0008/2020. Objeto: Aquisição de dietas p/ a Gerência de 
Bens Regulares (GEBER) e Gerência de Bens Judiciais (GEJUD).  Abertura 
da sessão: 17/02/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-
se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 001062/2020.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 0067/DC/2019 
- para Registro de Preços  - Menor preço por lote. Objeto: Registro de Preços 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o 
fornecimento de kit de serviços iniciais, incluindo  terraplanagem, remoção de 
vegetação e hidrossemeadura, a cargo da Defesa Civil do Estado de Santa 
Catarina. Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 10/01/2020. 
Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 05/02/2020. Abertura 
da sessão: a partir das 13:45 horas do dia 05/02/2020. O Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site http://www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações 
sobre o edital serão prestadas através do e-mail gelic@defesacivil.sc.gov.br, 
ou no seguinte endereço: Avenida Ivo Silveira, nº 2320, CEP 88085-001, Bairro 
Capoeiras, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. 
Processo SGP-e: SDC 3452/2019. Protocolo CIG SGP-e: SDC 5038/2019. 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 0069/DC/2019 
- para Registro de Preços  - Menor preço por lote. Objeto: Registro de Preços 
para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o 
fornecimento de kit e sinalização a cargo da Defesa Civil do Estado de Santa 
Catarina. Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 10/01/2020. 
Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 04/02/2020. Abertura 
da sessão: a partir das 13:45 horas do dia 04/02/2020. O Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site http://www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações 
sobre o edital serão prestadas através do e-mail gelic@defesacivil.sc.gov.br, 
ou no seguinte endereço: Avenida Ivo Silveira, nº 2320, CEP 88085-001, Bairro 
Capoeiras, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. 
Processo SGP-e: SDC 3509/2019. Protocolo CIG SGP-e: SDC 5040/2019. 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3219/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos 
hospitalares p/ as unidades da SES (HRSJ, HGCR).  Abertura da sessão: 
13/02/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e 
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 000170/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1446/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos 
hospitalares p/ o Hospital São Paulo - Xanxerê, com recursos do Pacto por 
Santa Catarina. Abertura da sessão: 14/02/2020 ás 13h15min. No site www.e-
lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. 
(CIG) SES 140800/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3188/2019. Objeto: Aquisição de medicamentos p/ a 
Gerência de Bens Regulares (GEBER), Gerência de Bens Judiciais (GEJUD) 
e Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF). Abertura da sessão: 
18/02/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e 
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 000448/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3149/2019. Objeto: Contratação de empresa p/ locação 
de equipamentos de laboratório, totalmente automatizados, com fornecimento 
de insumos, p/ realização de análises imunológicas, compreendendo 
assistência técnica científica e manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos p/ o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN). Abertura 
da sessão: 19/02/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-
se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 155587/2019.

POLÍTICA 8 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2020

Governador vetou remuneração maior para a categoria em 
junho de 2019, mas aprovou o acréscimo em outubro, antes 
mesmo de decisão do Tribunal de Justiça, em novembro

Procuradores têm 
aumento salarial
LÚCIO LAMBRANHO
Especial para o ND

O governo estadual con-
cedeu aumento para 
procuradores do Estado 

incluído na folha de pagamen-
tos desde outubro de 2019, antes 
mesmo de ser notificado pelo 
TJSC (Tribunal de Justiça de San-
ta Catarina) para que cumpris-
se decisões ainda de 2004 e em 
processos que tramitavam des-
de 1997 e 1998. Na primeira ação 
julgada em novembro de 2019, o 
Executivo informou que já tinha 
concedido a remuneração extra, 
conhecida por verba de equiva-
lência, para todos os advogados 
do Estado. Na prática, a medida 
equipara os salários da categoria 
com a dos procuradores da Alesc 
(Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina), que têm uma média 
salarial bruta de R$ 35 mil. Na 
última decisão de 17 de dezem-
bro de 2019, o desembargador 

Pedro Manoel Abreu deu pra-
zo de 10 dias para que o Estado 
informe como pagará os valores 
da mesma verba referente aos 
meses de janeiro a setembro de 
2019, antes da incorporação da 
verba nos vencimentos. 

IMPACTO DE R$ 7 MILHÕES

A decisão administrativa 
contraria o veto do governador 
em junho de 2019 a uma emen-
da proposta pelo Legislativo no 
projeto de reforma administra-
tiva, que também aumentava 
os salários dos procuradores. Na 
justificativa do veto, o Executivo 
argumentou que essa proposta 
resultaria em aumento de des-
pesas não previstas. A proposta 
dos deputados vinculava os sa-
lários dos procuradores aos dos 
ministros do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), assim como dos 
desembargadores estaduais. 

Segundo a Secretaria de Ad-

ministração, após ser questio-
nada pelo ND, a implementa-
ção resultou em um gasto total 
mensal de R$ 767.633,25 para 161 
servidores da PGE (Procurado-
ria Geral do Estado) entre ativos 
e inativos. Além disso, a conta 
para pagar os retroativos de ja-
neiro a setembro vai custar ao 
Estado “cerca de sete milhões 
de reais”. A pasta não informou 
de que forma estes pagamentos 
devem ocorrer, mas citou ape-
nas que devem seguir uma re-
gulamentação para este tipo de 
caso depois de decisão judicial 
regulada por uma instrução nor-
mativa de 2006. 

Em documento assinado 
pelo secretário de Administra-
ção em 14 de outubro de 2019, 
existe uma determinação de re-
conhecimento da decisão e um 
despacho para atendimento da 
demanda dos procuradores pela 
DGDP (Diretoria de Gestão e De-
senvolvimento de Pessoas).

Vínculo com ministros Decisão anterior
De acordo com o governo do Estado, 

o aumento representa a diferença entre o 
subsídio dos procuradores do Estado com 
aqueles pagos aos procuradores da Alesc, 
respeitados os níveis da carreira. Os novos 
valores têm relação direta com o aumento 
do teto dos ministros do STF de dezem-
bro de 2018 e que foi concedido para os 
procuradores da Alesc. Outras carreiras 
do executivo estadual também foram be-
neficiadas com um gasto de R$ 6 milhões 
pelo mesmo motivo no começo de 2019. 

“Esses valores foram relativos à imple-
mentação do novo teto remuneratório em 
janeiro/2019, vinculado diretamente ao au-
mento do subsídio dos ministros do STF, be-
neficiando por força de lei os auditores fiscais 
da Receita Estadual, assim como os demais 
servidores cuja remuneração bruta extrapo-
lava o teto remuneratório anterior”, informa a 
Secretaria de Administração em nota enviada 
ao ND. Como mostrou o ND em fevereiro do 
ano passado, o efeito cascata do reajuste dos 
ministros do Supremo beneficiou cerca de 
900 servidores públicos de Santa Catarina.

Apesar das decisões do TJSC sobre o 
caso terem sido ajuizadas por dois gru-
pos de procuradores, o Executivo informa 
que usou como base uma decisão anterior 
de 2004 proposta pela Associação dos Pro-
curadores do Estado de Santa Catarina. 

“Note-se que o TJSC, quando do jul-
gamento do mandado de segurança nº 
9041015-11.2004.8.24.0000, decidiu a mesma 
questão de fundo já submetida ao deba-
te judicial por meio do Mandado de Segu-
rança nº 9016397-12.1998.8.24.0000, neste 
relativo a um universo mais restrito de 
procuradores e, naquele, a totalidade da 
carreira, proferindo decisões uniformes”, 
justifica a Secretaria de Administração. 

A Associação dos Procuradores informou 
ao ND que questionou o TJSC nas duas ações 
de 1997 e 1998 que já tinham sido julgadas para 
que tivesse uma decisão que respaldasse o au-
mento já concedido pelo Estado, mas que ain-
da deveriam ser pagos de forma retroativa. En-
tres os beneficiários da decisão e que entraram 
com a ação em 1998, o salário base passou de 
R$ 30 mil (setembro) para R$ 35 mil (outubro).
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