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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Autos n° CGE 461/2021) 

O Presidente da Comissão do Processo Administrativo de 
Responsabilização, designada pela Portaria CGE nº 015, de 
26/05/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.530, de 
27/05/2021, consideradas a retificação constante do Diário Oficial 
do Estado n° 21.531, de 28/05/2021, e a Portaria CGE n° 21, de 
26/08/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.594, de 
27/08/2021, do Senhor Controlador-Geral do Estado de Santa 
Catarina, considerando que o Ofício CGE n° 0552/2022, enviado 
pelos Correios com aviso de recebimento (JT271174380BR), 
retornou sem a comprovação da entrega e com a indicação de 
“mudou-se” (fls. 1.063-1.064), INTIMA a empresa Remocenter 
Remoções e Serviços Médicos Ltda, inscrita no CNPJ nº 
08.243.988/0001-21, domiciliada na Avenida Miguel Sutil, 606 – 
Esquina Rua da Lapa – Lixeira – Cuiabá/MT – CEP 78.008-850, 
para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação 
deste edital, manifestar-se acerca do conteúdo da Ata da Reunião 
da Comissão de 30/05/2022. Fica a empresa Remocenter 
Remoções e Serviços Médicos Ltda INTIMADA, também, acerca da 
petição anexada pelos Advogados que a representavam nestes 
autos (fls. 1.055-1.060) e para, querendo, constituir novos patronos. 
Transcorrido o prazo ora estabelecido, com manifestações ou sem 
elas, prosseguir-se-á com os atos de instrução. Os autos tramitam 
pelo Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGP-e. A 
Comissão do Processo Administrativo de Responsabilização 
funciona na Corregedoria-Geral do Estado, subordinada à 
Controladoria-Geral do Estado, localizada no Centro Administrativo 
do Governo do Estado de Santa Catarina, situado na Rodovia SC 
401 - km 5 - nº 4.600 - Bloco 3 – 88.032-000 – Florianópolis/SC, 
telefone n° (48) 3664-5376, e-mail cgesc@cge.sc.gov.br, local para 
vista dos autos e onde podem ser protocolizadas petições e 
documentos de interesse da empresa Remocenter Remoções e 
Serviços Médicos Ltda. Florianópolis, 04 de julho de 2022. 
 

_________________________ 
Valdor Ângelo Montagna 

Presidente 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: G9T2W17H

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VALDOR ÂNGELO MONTAGNA (CPF: 551.XXX.279-XX) em 04/07/2022 às 13:49:24
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:13:02 e válido até 13/07/2118 - 15:13:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/Q0dFXzE4MTM5XzAwMDAwNDYxXzQ3Ml8yMDIxX0c5VDJXMTdI ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CGE 00000461/2021 e o código G9T2W17H
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



catícios e periciais solicitados pelas unidades judiciais do PJSC; e
b) requerer à Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 
(SEF/SC), por meio da Diretoria de Orçamento e Finanças, o re-
passe financeiro para cobertura de insuficiência de recursos, caso 
o montante financeiro das solicitações de pagamento de honorários 
no sistema AJG/PJSC exceda o limite definido no inciso II do art. 2º 
da Lei Complementar estadual n. 188, de 30 de dezembro de 1999.

5. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

A execução do objeto previsto na Cláusula Primeira tem início com 
a publicação do Convênio no Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina, e terá a duração de 5 (cinco) anos.
As etapas consistem em (1) verificação trimestral do limite fixado 
no inciso II do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 188/99 e 
(2) repasse do Tesouro do Estado ao FRJ do montante suficiente 
para cobertura integral da diferença entre o valor das solicitações 
de pagamento de honorários no sistema AJG/PJSC que excederem 
o limite definido na referida norma, (3) no prazo de 90 (noventa) 
dias contados do requerimento.

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Haverá repasse financeiro da parte do Governo do Estado ao Fun-
do de Reaparelhamento da Justiça(FRJ) no montante suficiente 
para pagamento integral do valor dos honorários advocatícios e 
periciais do sistema AJG/PJSC que exceder o limite indicado no 
inciso II do art. 2º da Lei Complementar estadual n. 188, de 30 de 
dezembro de 1999; e a abertura de crédito orçamentário na subação 
“14267 – Prestação de Assistência Judiciária Gratuita – FRJ” e na 
fonte de recursos em que vier a ser realizado o repasse financeiro.

Cod. Mat.: 837780

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Adimplência 
Geral - PAG”, da PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO/SC, 
referente ao convênio celebrado com a FURB conforme Decreto 
Estadual n° 1.756, de 26.09.2013. Estagiária: ARIADNE H R GON-
ÇALVES, CPF: ***.221.12*-**; TC 085/2022; Início: 21/06/2022; 
Valor: R$ 1.000,00; Lotação: REGIONAL DE BLUMENAU/SC.

Cod. Mat.: 837409

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Adimplên-
cia Geral - PAG”, da PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO/
SC, referente ao convênio celebrado com a CESUSC conforme 
Decreto Estadual n° 1.756, de 26.09.2013. Estagiária: HELOISA 
B V DUTRA, CPF: ***.838.04*-**; TC 080/2022; Início: 14/06/2022; 
Valor: R$ 1.000,00; Lotação: PROCONT/GESEN.

Cod. Mat.: 837411

EXTRATO   DO TERMO DE CONVÊNIO   Nº 11586/2022
CONVENENTES - O Estado de Santa Catarina, pela Procuradoria 
Geral do Estado, e a Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC.
OBJETO - O presente instrumento tem por objeto a concessão 
de Bolsas de Estágio, no Programa “Adimplência Geral - PAG”, 
para alunos de graduação e pós-graduação em conformidade com 
a Lei 11.788/2008 e Decreto 819/2007 matriculados na UDESC.
DURAÇÃO – O presente convênio vigorará pelo prazo de 05 (cinco) 
anos a contar da data de sua assinatura.
DATA E ASSINATURAS – Florianópolis, 04 de julho de 2022.
Alisson de Bom de Souza pela Procuradoria Geral do Estado e 
Marcus Tomasi pela Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC.

Cod. Mat.: 837544

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Autos n° CGE 462/2021)

O Presidente da Comissão do Processo Administrativo de Respon-
sabilização, designada pela Portaria CGE nº 016, de 26/05/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.530, de 27/05/2021, 
consideradas a retificação constante do Diário Oficial do Estado 
n° 21.531, de 28/05/2021, e a Portaria CGE n° 21, de 26/08/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.594, de 27/08/2021, do 
Senhor Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina, considerando 
que o Ofício CGE n° 0551/2022, enviado pelos Correios com aviso 
de recebimento (JT271174345BR), retornou sem a comprovação 
da entrega e com a indicação de “mudou-se” (fls. 1.071-1.072), 
INTIMA a empresa M M J S Desenvolvimento e Licenciamento de 
Programa Ltda, inscrita no CNPJ nº 24.791.563/0001-03, domiciliada 
na Avenida Isaac Póvoas, 1.331 – Sala 33, 3° Andar – Centro – 
Cuiabá/MT – CEP 78.045-900, para, querendo, no prazo de 10 (dez) 
dias contados da publicação deste edital, manifestar-se acerca do 
conteúdo da Ata da Reunião da Comissão de 30/05/2022. Fica a 
empresa M M J S Desenvolvimento e Licenciamento de Progra-
ma Ltda INTIMADA, também, acerca da petição anexada pelos 
Advogados que a representavam nestes autos (fls. 1.063-1.068) 
e para, querendo, constituir novos patronos. Transcorrido o prazo 
ora estabelecido, com manifestações ou sem elas, prosseguir-se-á 
com os atos de instrução. Os autos tramitam pelo Sistema de Ges-
tão de Processos Eletrônicos – SGP-e. A Comissão do Processo 
Administrativo de Responsabilização funciona na Corregedoria-
-Geral do Estado, subordinada à Controladoria-Geral do Estado, 

localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa 
Catarina, situado na Rodovia SC 401 - km 5 - nº 4.600 - Bloco 3 – 
88.032-000 – Florianópolis/SC, telefone n° (48) 3664-5376, e-mail 
cgesc@cge.sc.gov.br, local para vista dos autos e onde podem ser 
protocolizadas petições e documentos de interesse da empresa 
M M J S Desenvolvimento e Licenciamento de Programa Ltda. 
Florianópolis, 04 de julho de 2022.

Valdor Ângelo Montagna
Presidente

Cod. Mat.: 837612

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Autos n° CGE 461/2021)

O Presidente da Comissão do Processo Administrativo de Respon-
sabilização, designada pela Portaria CGE nº 015, de 26/05/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.530, de 27/05/2021, 
consideradas a retificação constante do Diário Oficial do Estado 
n° 21.531, de 28/05/2021, e a Portaria CGE n° 21, de 26/08/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.594, de 27/08/2021, do 
Senhor Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina, considerando 
que o Ofício CGE n° 0552/2022, enviado pelos Correios com aviso 
de recebimento (JT271174380BR), retornou sem a comprovação da 
entrega e com a indicação de “mudou-se” (fls. 1.063-1.064), INTIMA 
a empresa Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda, inscrita 
no CNPJ nº 08.243.988/0001-21, domiciliada na Avenida Miguel 
Sutil, 606 – Esquina Rua da Lapa – Lixeira – Cuiabá/MT – CEP 
78.008-850, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
publicação deste edital, manifestar-se acerca do conteúdo da Ata da 
Reunião da Comissão de 30/05/2022. Fica a empresa Remocenter 
Remoções e Serviços Médicos Ltda INTIMADA, também, acerca 
da petição anexada pelos Advogados que a representavam nestes 
autos (fls. 1.055-1.060) e para, querendo, constituir novos patronos. 
Transcorrido o prazo ora estabelecido, com manifestações ou sem 
elas, prosseguir-se-á com os atos de instrução. Os autos tramitam 
pelo Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGP-e. A Co-
missão do Processo Administrativo de Responsabilização funciona 
na Corregedoria-Geral do Estado, subordinada à Controladoria-
-Geral do Estado, localizada no Centro Administrativo do Governo 
do Estado de Santa Catarina, situado na Rodovia SC 401 - km 5 
- nº 4.600 - Bloco 3 – 88.032-000 – Florianópolis/SC, telefone n° 
(48) 3664-5376, e-mail cgesc@cge.sc.gov.br, local para vista dos 
autos e onde podem ser protocolizadas petições e documentos de 
interesse da empresa Remocenter Remoções e Serviços Médicos 
Ltda. Florianópolis, 04 de julho de 2022.

Valdor Ângelo Montagna
Presidente

Cod. Mat.: 837613

ACESSÍVEL 
COMO NUNCA,

 TRANSPARENTE 
COMO SEMPRE

Acesse o Diário Oficial do Estado: www.doe.sea.sc.gov.br
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