
 "DIANTE DO EXPOSTO, com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do novo Código de Processo 
Civil), DECRETO a interdição de LEONARDO PRIM MADEIRA, declarando-o incapaz para exercer a 
administração de seus bens e valores, a celebração de contratos, a prática de atos negociais, demandar 
e ser demandado na forma do art. 4º, do Código Civil e, de acordo com o art. 1.775, § 3º, do Código Civil, 
nomeio-lhe Curador os Requerentes Sergio Bruno Madeira e Mônica Prim Madeira, sob compromisso 
(art. 759 do CPC/2015), autorizando-os, tão e somente, a administrar os bens, os valores e os proventos 
do requerido, necessitando quaisquer atos negociais (celebração de contratos, empréstimos, alienações, 
etc.) de prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente sentença no Registro de Pessoas Naturais, 
bem como expeçam-se os editais aos quais se referem o art. 755, §3º, CPC/2015. Intime-se a parte 
autora para que promova a publicação desta sentença na imprensa local, em conformidade com o 
artigo supracitado, com a devida comprovando nos autos. Custas na forma da lei. Não há honorários 
advocatícios a sopesar. P. R. I. Transitada em julgado e cumpridas as diligências supra, expeça-se o 
termo de curatela definitivo e, na sequência, ARQUIVEM-SE os autos, anotando-se as baixas devidas 
nos registros correspondentes. Advogados(s): Renata Farah Pereira de Castro (OAB 38474/SC)".

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 3ª Vara Cível Rua Gustavo Richard, 434, Fórum, Centro 
- CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - Email: capital.civel3@tjsc.jus.br EDITAL DE CITAÇÃO RITO ORDINÁRIO 
COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Procedimento Comum Cível/PROC Autor: Maria Correa da Silva / Réu: Eduardo 
Felipe de Jesus Teixeira e outros / Juíza de Direito: Taynara Goessel Chefe de Cartório: Alvir Rodrigues de Almeida Júnior 
Processo n. 0304965-74.2016.8.24.0023 Citando(a)(s): TECNOLIMP LAVANDERIA LTDA- EPP, CNPJ 03.719.009/0001-
45, Rodovia Jose Carlos Daux, 6006, KM 06, Saco Grande, CEP 88032-005, Florianópolis - SC LAVANDERIA ECOLÓGICA 
LTDA, CNPJ 03.297.104/0001-06, Rua Lagoa das Garças, 120, apto. 303, Barra da Tijuca, CEP 22793-400, Rio de Janeiro 
- RJ EDUARDO FELIPE DE JESUS TEIXEIRA, brasileiro(a), Casado, Empresário, CPF 531.786.297-34, Rua Lagoa 
das Garças, 120, apto. 303, Barra da Tijuca, CEP 22793-400, Rio de Janeiro - RJ Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima 
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os 
autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, querendo, em 15 dias úteis, contados 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 1 vez(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei.  
Florianópolis (SC), 11 de dezembro de 2019. Andressa de Medeiros Rosa - Técnico Judiciário Auxiliar

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal 
nº. 6.700/2005, e em conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, 
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 101/2000, de 04 de maio de 2000  LRF faz 
saber a quem interessar possa, que irá realizar Audiência Pública com o objetivo de; - 
Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 3º Quadrimestre 
do Exercício de 2019. Local - Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis. Rua 
Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro. Data – 14 de Fevereiro de 2020. Horário 15:00 horas. 
Desta forma ficam convocados todos os minícipes a participarem desta Audiência Pública. 
Florianópolis, (SC), 14 de Janeiro de 2020. Gean Marques Loureiro - Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 643/2019 – Proc. Adm. 10921/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO PROGRAMA MICROSOFT OFFICE PARA 
INSTALAÇÃO NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE ENSINO EM SÃO JOSÉ/SC.RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: De 15 de janeiro de 2020 às 18h00min até o dia 30 de janeiro de 2020, 
às 14h30min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h30min do dia 30 de janeiro de 2020, 
INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h31min do dia 30 de janeiro de 
2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de 
Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.
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GRANDE FLORIANÓPOLIS

Operação combate 
pesca ilegal de camarão

A Polícia Federal (PF) deflagrou ontem (14), uma operação 
para desarticular um grupo criminoso envolvido com a pesca ile-
gal de camarão, na modalidade de arrasto. O crime, segundo a PF, 
teria como cenário a Baía Norte, em Florianópolis, e a região me-
tropolitana. A operação recebeu o nome de Tangoneiros - alusão à 
nomenclatura das embarcações utilizadas para a prática da pesca 
de camarão na modalidade de arrasto. 

Durante a manhã, 26 policiais federais cumpriram seis  
mandados de busca e apreensão em Biguaçu e Governador  
Celso Ramos. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal 
de Florianópolis.

Conforme a PF, as investigações se aprofundaram em junho 
de 2019, com a prisão em flagrante de um homem pelo crime de 
pesca proibida. Foi verificado que um grupo de pessoas teria se 
associado para praticar a modalidade da pesca ilegal.

O grupo utilizava pessoas como “olheiros” para acompanhar 
e divulgar a movimentação de veículos e embarcações da Polícia 
Federal e dos órgãos de fiscalização ambiental.

As informações eram compartilhadas entre os pescadores por 
meio de um aplicativo de mensagens, dificultando, assim, a atua-
ção do poder público.

Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes 
previstos nos artigos 34 e 69 da Lei nº 9.605/98 (pesca proibida 
e embaraço à fiscalização, respectivamente) e no artigo 288 do 
Código Penal (associação criminosa).
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Central do IPTU realiza 
atendimento no CATI
Com o objetivo de auxiliar na distribuição e atendimento para 
dúvidas sobre o IPTU 2020, a Prefeitura de São José montou uma 
estrutura de atendimento aos contribuintes no Centro de Atenção 
à Terceira Idade (CATI), localizado na Avenida Beira-Mar de São 
José. A Central funciona das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
Os contribuintes têm até o dia 12 de fevereiro para realizar 
o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU 
2020. Aqueles que optarem pelo pagamento em cota única 
ou em duas parcelas terão desconto de 20%, lembrando que, 
ao optar pelo pagamento em duas parcelas, o contribuinte 
deverá efetuar o pagamento das duas parcelas até o 
vencimento das mesmas para não perder o desconto total.  
Quem está em dia com a Prefeitura (sem dívidas com o 
Município até o dia 6 de dezembro de 2019), ainda tem 
direito a mais 5% de desconto na cota única. Outra opção 
é fazer o pagamento em 11 parcelas, sem desconto.
A partir do próximo dia 20 de janeiro, a prefeitura também 
estará disponibilizando a versão online no site para consulta 
e impressão da segunda-via dos carnês via internet. Para 
imprimir as guias diretamente do site, basta ter em mãos 
o número do CPF, ou CNPJ ou inscrição do imóvel.   
Quem não receber o carnê do imposto até o dia 29 de janeiro, 
pode procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

PALHOÇA

Cidade ganha duas ambulâncias para portadores de deficiência

A Prefeitura de Palhoça colocou em circulação, 
na manhã de ontem (14), duas ambulâncias 
para o transporte de pacientes com deficiência 
ou mobilidade reduzida. Os veículos são 
adaptados com plataforma elevatória veicular, 
para possibilitar o embarque e desembarque 
de usuários com deficiência, como cadeirantes, 
ou com dificuldades de locomoção.
Ao entregar as chaves dos veículos ao secretário 
de Saúde, Rosiney Horácio, o prefeito Camilo 
Martins ressaltou a importância da aquisição dos 
equipamentos, porque “eles vão facilitar a vida de 
pacientes que enfrentam dificuldades de locomoção. 
Especialmente para essas pessoas, as ambulâncias 
vão significar mais conforto, mais qualidade de vida”.

Rosiney Horário explicou que os furgões 
adaptados são destinados a pessoas com 
deficiência que não apresentem condições 
de mobilidade e acessibilidade autônoma aos 
meios de transporte convencional, ou que 
manifestem grandes restrições ao acesso 
e ao uso de equipamentos urbanos.
Com a entrada das ambulâncias na frota de 
veículos da Secretaria Municipal de Saúde, 
“os beneficiados pelo serviço vão embarcar 
no veículo em suas residências e serão 
conduzidos, de forma prática e confortável, aos 
locais onde receberão os atendimentos. Os 
fluxos, os horários e as rotas serão definidos 
junto ao setor de transportes”, explicou.
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