
PORtaRia nº 764/gaBS/SaP.
O Secretário de estado da Administração Prisional e Socioedu-
cativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com 
fulcro no art. 22 da Lei nº 6.745/1985, art. 1º, inciso I do decreto 
nº 1.514/2000 e processo SAP 35001/2021, resolve: ReMOVeR a 
PeDiDO a servidora abaixo relacionada, da Penitenciária de São 
Pedro de Alcântara para a Gerência de Monitoramento e Controle 
Penitenciário – GeMOP.

NOMe MAtRÍCuLA
FABIANA GRAÇA de FAVeRI VICeNte 313.310-9-02
LeanDRO antÔniO SOaReS LiMa
Secretário de estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 741260

PORtaRia nº 767/gaBS/SaP.
O Secretário de estado da Administração Prisional e Socioedu-
cativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com 
fulcro no art. 45 da Lei Complementar nº 675/2016 e processo 
SAP 40001/2021, resolve: ReMOVeR POR PeRMuta o servidor 
BRunO DaLLaROSa, matrícula 972.173-8-01, da Penitenciária de 
Itajaí para a unidade Prisional Avançada de Indaial, com o servidor 
ODaiR MaRCOS BaRBeiRO, matrícula 350.738-6-01, da unidade 
Prisional Avançada de Indaial para a Penitenciária de Itajaí.
LeanDRO antÔniO SOaReS LiMa
Secretário de estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 741302

PORtaRia nº 769/gaBSa/SaP.
O Secretário de estado da Administração Prisional e Socioeducativa, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com fulcro no 
processo SAP 41049/2021, resolve: eLOgiaR a servidora abaixo 
relacionada, pelo exemplar e amplo conhecimento técnico, que de 
forma dedicada, comprometida e destacada, repassou valiosos 
saberes aos alunos participantes do curso de formação de agentes 
prisionais da  turma  C_199  II da Secretaria de  Administração  
Penitenciária  do  estado  do  Pará.

NOMe MAtRÍCuLA
MICHeLLe LARISSA RIBeIRO 360.409-8-01
LeanDRO antÔniO SOaReS LiMa
Secretário de estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 741454

PORtaRia nº 730/gaBSa/SaP.
HOMOLOgaR com base no §4º, do art. 41 da Constituição Federal, 
incluído pela emenda Constitucional nº 19/1998, no decreto nº 
153/2003 e nas avaliações de desempenho conforme processo SJC 
103475/2019, o período de eStágiO PROBatÓRiO do servidor 
abaixo relacionado, confirmando-o no cargo de Agente de Segu-
rança Socioeducativo, nomeado por concurso público, do quadro 
de pessoal da Secretaria de estado da Administração Prisional 
e Socioeducativa, declarando-o estável a partir de 30/04/2021.

NOMe MAtRÍCuLA
JeFFeRSON LuIZ BONetI 692.392-5-01
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO netO
Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa

Cod. Mat.: 741457

PORtaRia nº 648/gaBSa/SaP.
O Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Portaria nº 778/GABS/SAP, publicada no Diário Oficial do 
estado nº 21.117, de 08/10/2019, e com fulcro no processo SAP 
24355/2021, resolve: COnVOCaR a servidora abaixo relacionada, 
para desempenhar suas funções no Setor Penal da Penitenciária 
Agrícola e Industrial de Chapecó, pelo período de 180 dias.

NOMe MAtRÍCuLA
VANIZA de ARAuJO 374.665-8-02
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO netO
Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa

Cod. Mat.: 741459

PORtaRia nº 661/gaBSa/SaP.
O Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Portaria nº 778/GABS/SAP, publicada no Diário Oficial do 
estado nº 21.117, de 08/10/2019, e com fulcro no processo SAP 
20847/2021, resolve: COnVOCaR o servidor abaixo relacionado, 
para desempenhar suas funções no Presídio Regional de Chapecó, 
pelo período de 180 dias.

NOMe MAtRÍCuLA
JOABe BOtteGA 972.352-8-01
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO netO
Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa

Cod. Mat.: 741461

PORtaRia nº 662/gaBSa/SaP.
O Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Portaria nº 778/GABS/SAP, publicada no Diário Oficial do 
estado nº 21.117, de 08/10/2019 e com fulcro no processo SAP 
10731/2021, resolve: autORiZaR o servidor abaixo relacionado, 
a conduzir veículo oficial.

NOMe MAtRÍCuLA
VICtOR PAStOReLLO 603.298-2-01
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO netO
Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa

Cod. Mat.: 741465

PORtaRia COnJunta SaP e SCPaR nº 01.
 
designa servidores da Secretaria de estado da Administração Pri-
sional e Socioeducativa (SAP) e da SC Participações e Parcerias 
S.A. (SCPAR) para acompanhamento do Projeto de Concessão de 
Operação de Centro Socioeducativo no estado de Santa Catarina. 

O SeCRetáRiO aDJuntO De eStaDO Da aDMiniStRaÇÃO 
PRiSiOnaL e SOCiOeDuCatiVa - SaP e o DiRetOR PReSi-
Dente Da SC PaRtiCiPaÇÕeS e PaRCeRiaS S.a. - SCPaR, 
no uso das atribuições legais e estatutárias, especialmente as 
que lhe conferem o artigo 106, § 2º, inciso I, da Lei Complementar 
nº 741, de 12 de junho de 2019, e tendo em vista o disposto na 
Portaria nº 778/GABS/SAP, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 21.117, de 08/10/2019,

COnSiDeRanDO o Contrato nº 002/SAP/2021, oriundo da dis-
pensa de Licitação nº 104/SAP/2020, firmado entre a Secretaria 
de estado da Administração Prisional e Socioeducativa e a Caixa 
econômica Federal para a estruturação de Projeto de Concessão de 
Operação de Centro Socioeducativo no estado de Santa Catarina, 
na qualidade de administradora do Fundo de Apoio à estruturação 
de Projetos de Concessão e PPP - FeP CAIXA, nos termos da Lei 
Federal nº 13.529/2017, com a interveniência da SC Participações 
e Parcerias S.A. (SCPAR);

COnSiDeRanDO o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre 
a Secretaria de estado da Administração Prisional e Socioeducativa 
e a SC Participações e Parcerias S.A. para fins de assessoramento 
técnico especializado na estruturação deste projeto de parceria 
público-privada (PPP) para construção, operação e manutenção 
de uNIdAde SOCIOeduCAtIVA, que conta com apoio da CAI-
XA eCONÔMICA FedeRAL (CAIXA), conforme processo SGP-e 
SCPAR 280/2021;
 
COnSiDeRanDO o ineditismo e pioneirismo do projeto de Con-
cessão de Operação de Centro Socioeducativo no estado de Santa 
Catarina, não havendo modelo similar no Brasil;

COnSiDeRanDO a complexidade do projeto, tendo em vista a 
aplicabilidade de diversas normativas federais e estaduais perti-
nentes ao Sistema Socioeducativo; 

ReSOLVeM:

art. 1º DeSignaR os servidores abaixo relacionados, para acompa-
nharem as reuniões técnicas relativas ao Projeto de Concessão de 
Operação de Centro Socioeducativo no estado de Santa Catarina, 
cabendo ao primeiro de cada instituição, pela ordem, responder 
pela Coordenação:

i - Pela SeCRetARIA de eStAdO dA AdMINIStRAÇÃO PRI-
SONAL e SOCIOeduCAtIVA:

a) ZenO auguStO tReSSOLDi, matrícula 387.594-6-01, diretor 
do departamento de Administração Socioeducativa;
b) BRunO DOMingOS gaBRieL, matrícula 956.867-0-03, diretor  
de Administração e Finanças;
c) JaiMe antOniO FiLHO, matrícula 998.477-1-01, Agente de 

Segurança Socioeducativo;
d) SiMOne ROCHa Da SiLVa, matrícula 373.127-8-01, Agente 
de Segurança Socioeducativo; 
e) FRanCieLLY DOS SantOS gOMeS, matrícula 386.350-6-01, 
técnica em Atividades Administrativas;
f) euLeR BOtOLO gananCia, matrícula 998.515-8-01, Agente 
de Segurança Socioeducativo;
g) MOnique FeRnanDeS, matrícula 970.022-6-01, Agente de 
Segurança Socioeducativo e Gerente de Gestão de Fundos e 
Convênios.
h) MaRiZa De FátiMa MaRtini, matrícula 650.019-6-01, Gerente 
de Planejamento e Orçamento;
i) guStaVO ReCHe Santa ROSa, matrícula 972.523-7-01, 
Policial Penal.

ii - Pela SC PARtICIPAÇÕeS e PARCeRIAS S.A.: 

a) MauRÍCiO euCLiDeS De MeLO, matrícula 47-7, Coordenador 
de Negócios.
b) guiLHeRMe CuStÓDiO MeDeiROS, matrícula 46-2, Coor-
denador técnico.
c) MaRCeLa DOS SantOS FeLÍCiO, matrícula 111-5, Assessora I.
d) eDuaRDO aRtuR CunHa, matrícula 110-4, Analista de Negócios.
e) PauLO ROBeRtO RaMOS, matrícula 111-2-1, Analista de 
Negócios.

art. 2º DeSignaR os servidores abaixo relacionados, para, em 
conjunto, tomarem as decisões estratégicas, técnicas e metodo-
lógicas em relação ao projeto, bem como realizarem a validação 
dos documentos licitatórios e deliberarem para a resolução de 
eventuais conflitos que ocorram durante a execução dos estudos:

i - Pela SeCRetARIA de eStAdO dA AdMINIStRAÇÃO PRI-
SONAL e SOCIOeduCAtIVA:
eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO netO, matrícula 393.290-7-
01, Secretário Adjunto da Secretaria de estado da Administração 
Prisional e Socioeducativa;

ii - Pela SC PARtICIPAÇÕeS e PARCeRIAS S.A.: 
RaMiRO ZinDeR Da SiLVa, matrícula 216-0-1, Secretário executivo 
do Órgão Gestor de Parcerias Público-Privadas da SC Participa-
ções e Parcerias S.A.

Parágrafo Único: Os documentos licitatórios deverão ser submetidos 
à apreciação e aprovação do CGPPI antes de seu lançamento. 

art. 3º As atividades que serão exercidas em decorrência desta 
Portaria conjunta serão consideradas de interesse público, não 
cabendo remuneração a seus servidores designados.

Parágrafo Único: A ausência de remuneração prevista no caput 
deste artigo, não se confunde com o ressarcimento das despesas 
e custos operacionais incorridos pela SCPAR, referentes ao as-
sessoramento técnico especializado na estruturação deste projeto, 
conforme explicitado na cláusula sexta do Acordo de Cooperação 
técnica celebrado entre a SCPAR e a SAP no processo SGP-e 
SCPAR 280/2021.

art. 4º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO netO
Secretário Adjunto de estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa 

RiCaRDO MORitZ 
diretor Presidente da SCPAR

Cod. Mat.: 741638

estado de Santa Catarina – Secretaria de estado do Desen-
volvimento econômico Sustentável – SDe, representada pelo 
Conselho estadual de Combate à Pirataria – CeCOP/SC e a 
Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF)  – 
extrato do acordo de Cooperação nº 003/2021: O presente 
Acordo de Cooperação objetiva a promoção e coordenação de 
ações de enfrentamento à pirataria, colaborando com a formulação 
e proposição de plano estadual para a prevenção e o combate à 
pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a 
propriedade intelectual. CLáuSuLa quaRta: O presente Acordo 
de Cooperação tem a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado a critério 
das partes, mediante termo Aditivo. Florianópolis, 26 de maio de 
2021. Processo SGPe sob o nº Sde 1537/2021

Cod. Mat.: 741372
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