
Prefeitura Municipal de Grão-Pará
ESTADO DE SANTA CATARINA

RESUMO

0288 / 2016 DE 22 de AGOSTO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei 
Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Designar DAIANA MICHELS JUNKES, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, código 1.04, para responder como Responsável Técnica Fiscal 
das Obras da Prefeitura Municipal de Grão-Pará.

0289 / 2016 DE 22 de AGOSTO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 991/2000, de 
04.04.2000,

Nomear, a partir de 01/09/2016, TIAGO DA SILVA HONORATO, para ocupar o Cargo Comissionado de Diretor Adjunto do Departametnto da 
Fazenda, do Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal, para ter exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, sob o regime 
Estatutário com vínculo previdenciário no INSS.

0290 / 2016 DE 22 de AGOSTO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º,  da Lei Municipal nº 991, de 
04/04/2000,

Contratar em caráter  temporário,  apartir desta data , MARIZA PENDEK DE MACEDO, para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, 
código 4.01, com  carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime Estatutário, com 
vínculo previdenciário no INSS, em substituição a funcionária Cleia Michels Lembeck, afastada por motivo de licença maternidade, conforme 
solicitação administrativa.

0291 / 2016 DE 22 de AGOSTO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º,  da Lei Municipal nº 991, de 
04/04/2000,

Contratar em caráter  temporário,  apartir de 08/09/2016, JUCINÉIA SCHAFRANSKI FRANÇA, para exercer o cargo de Auxiliar de Expediente, 
código 3.03, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para atuar na Secretaria de Saúde e Saneamento, com vínculo previdenciário no INSS, 
em substituição a funcionária ANDREIA BOEGER DA SILVA BLASIUS, afastada por motivo de licença sem vencimentos, conforme solicitalção 
administrativa em anexo.

0292 / 2016 DE 25 de AGOSTO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Complementar nº 023/2016, de 
21/06/2016,

Alterar temporariamente, apartir desta data, a carga horária de  DENISE MARTA ANDREGHETTO, passando de 20 (vinte) horas semanais, para 
40 (quarenta) horas semanais, atuando metade do horário na Escola Professor Gregório Wesseler, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e 
Cultura, em subustituição á funcionário Edineia Blasius Coelho, licenciada para tratamento de saúde, conforme solicitação administrativa em anexo.

0293 / 2016 DE 31 de AGOSTO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigos 11, 12, 13 e 14 da Lei Municipal nº 
989/2000, de 04/04/2000

Cessar a pedido, apartir de 01/09/2016, os efeitos da portaria nº 101/2016 de 23/03/2016  que contrata, JOELMA PATRICIO DA LUZ, para ocupar 
o cargo em comissão de Diretor Adjunta de Departamento, do Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal , exercendo suas funções 
na Secretaria da Saúde e Saneamento, sob o regime Estatutário com vínculo previdenciário no INSS, conforme requerimento em anexo.

0294 / 2016 DE 25 de AGOSTO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigos 11, 12, 13 e 14 da Lei Municipal nº 
989/2000, de 04/04/2000

Nomear DANIELLE ENGELS DA SILVA, para apartir da apresentação dos documentos previstos no Edital de Concurso Público nº 003/2016, e, 
assinatura do Termo de Posse, exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde ACS,com  carga horária de 40(quarenta) horas semanais, com 
exercício na Secretaria Secretaria de Saúde e Saneamento, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS,  por ter sido classificado 
em 2º (Segundo) lugar no Concurso Público nº 003/2016.

0295 / 2016 DE 01 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 1782/2011, de 20/09/2011

Cessar a pedido, apartir de 01/09/2016, os efeitos da portaria nº 160/2016 de 03/05/2016  que contrata CARLOS EDUARDO FAVARETTO 
MENOSSI, ocupante do cargo de Professor, nível I, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, e exercercendo suas funções no Centro de 
Educação de Jovens e Adultos -CEJA, disciplinas de Quimica e Física, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sob o regime 
Estatutário, conforme requerimento em anexo.
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0296 / 2016 DE 01 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 1782/2011, de 20/09/2011

Contratar, temporariamente,  MARIA OENNING DACOREGIO, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções no ESF 03, microarea 04, em substituição a titular Fabiana Alberton Perin, licenciada para 
tratemento de saúde, conforme solicitação administrativa em anexo.

0297 / 2016 DE 02 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Complementar nº 
023/2016, de 21/06/2016,

Alterar temporariamente, apartir desta data, a carga horária de  POLIANA FABIZACK SCHLICKMANN, passando de 30 (trinta) horas semanais, 
para 40 (quarenta) horas semanais, ocupando o cargo de Monitor do PETI,  no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
vinculado a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, sob o regime Estatutário,  com vínculo previdenciário ao INSS, tendo em 
vista a exoneração de funcionários e a necessidade de atendimento aos usuários do programa, conforme solicitação administrativa em anexo.

0298 / 2016 DE 06 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 1782/2011, de 
20/09/2011,

Conceder 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade à funcionária   LUCIANA BLASIUS MICHELS RASCKE, cupante da Função 
Gratificada de Chefe de Turma na Recepção da Unidade Cental,  na Secretaria Saúde, no periodo de 06/09/2016 a 04/01/2017, bem como, a 
prorrogação de 60 (sessenta) dias o período, de acordo com a Lei Municipal 1782/2011, de 20/09/2011, conforme documentação anexo.

0299 / 2016 DE 08 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 1782/2011, de 
20/09/2011

Cessar a pedido, apartir desta data, os efeitos da portaria nº  080/2015 de 27/02/2015 que prorroga, pelo prazo de 180 (cento e doitenta) dias, ou até 
a realização de Concurso ou Processo Seletivo Público para provimento de cargo,  os efeitos da portaria nº 252/2014, de 01/09/2014, que contrata 
SARAH BRUNING ASCARI, para ocupar o cargo de  Psicologo, código 1.01, carga horária de  30 (trinta) horas semanais, para ter exercício no 
NASF (Nucleo de Apoio a Saúde da Familia), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, sob o regime Estatutário, com vínculo 
previdenciário ao INSS, conforme requerimento em anexo.

0300 / 2016 DE 09 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 1782/2011, de 
20/09/2011

Cessar a pedido, apartir desta data, os efeitos da portaria nº  247/216 de 02/06/2016 que prorroga,  os efeitos da portaria 247/2016 que contrata 
EDINEIA NILSEN SCHLICKMANN para ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, código 4.01, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, para exercer suas funções no Centro de Educação Infantil Tio Patinhas - Creche, vínculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, 
para substituir Zolenir Isidorio Maffei, em gozo de férias regulamentares, conforme portaria nº192/2016, de 02/06/2016, sob o regime Estatutário, 
com vínculo previdenciário ao INSS, conforme Solicitação Administrativa em anexo.

0301 / 2016 DE 09 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigos 11, 12, 13 e 14 da 
Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Cessar a pedido, apartir desta data, os efeitos da portaria nº 132/2016 de 01/04/2016  que contrata MILENA BELTRAME BLASIUS, para exercer a 
função de Estagiária, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais,  na Escola Municipal Professor Gregorio Wessler - Ensino Fundamental, 
vinculado a Secretaria Municipal  da Educação e Cultura, conforme solicitação administrativa  em anexo.

0302 / 2016 DE 06 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 
1782/2011, de 20/09/2011

Contratar, temporariamente, apartir desta data, PRISCILA MARIA DA SILVA, para ocupar o cargo de Tecnico em Enfermagem, para ter exercício 
na Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, sob o regime Estatutário com vínculo previdenciário no INSS, com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais em substituição a titular LUCIANA BLASIUS MICHELS RASCKE, afastada por motivo de licença maternidade, conforme 
solicitação administrativa em anexo.

0303 / 2016 DE 09 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, o uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, 
da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000,

Conceder, a pedido, 20 dias de férias regulamentares , ao funcionário DIONE HEINZEN, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade código 
2.04, com carga horária de 30 horas semanais, no periodo compreendido entre 10/09/2016 á 29/09/2016, referente ao periodo aquisitivo de 
02/01/2015 a 01/01/2016, conforme requerimento anexo.
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0304 / 2016 DE 12 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus 
parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Designar temporariamente, apartir desta data, a funcionária DENISIA ABERTON DEMAY, ocupante do cargo de enfermeira na equipe de 
Estratégia da Saúde da Familia, ESF02, para atuar na Camapanha de Multivacinação que ocorre no mês de setembro de 2016, conforme solicitação 
administrativa em anexo.

0305 / 2016 DE 13 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará,  no uso de suas atribuições, e de acordo com as Leis Municipais 1600/2009, de 
30/06/2009, e 1607/2009, de 27/08/2009

Contratar PAMELA BLASIUS MACEDO, para apartir desta data, ocupar a função de Estagiária, com carga horária de  30 (trinta) horas semanais, 
para atuar na Creche Tio Patinhas II, vinculado a Secretaria de Educação e Cultura, conforme solicitação adminsitrativa.

0306 / 2016 DE 13 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Complementar nº 
023/2016, de 21/06/2016,

Alterar temporariamente, apartir desta data, a carga horária de  IRENE SCHULZ WESSLER passando de 20(vinte) horas semanais, para 40 
(quarenta) horas semanais, para atuar na Creche Tio Patinhas II, em substituição a ROSINETE ALEXANDRE SERAFIM, afastada para tratamento 
de saúde, conforme solicitação administrativa em anexo.

0307 / 2016 DE 14 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n.º 
1782/2011, de 20/09/2011

Contratar, temporariamente, apartir desta data, NADIA DE LIMA, para ocupar o cargo de Agente de Serviços Gerais, para atuar na creche Tio 
Patinhas I, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, em substituição a funcionária ZOLENIR ISIDORIO MAFFEI, licenciada para 
tratamento de saúde, conforme solicitação administrativa em anexo.

0308 / 2016 DE 16 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigos 11, 12, 13 e 14 da 
Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Nomear por concurso CRISTIANO COSTA CAMACHO, para, a partir da apresentação dos documentos previstos no Edital de Concurso nº 
001/2016, e assinatura do Termo de Posse, exercer  o cargo de Condutor de Veículos, código 4.03, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais com vínculo na Secretaria de Saúde e Saneamento sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS, por ter sido classificado 
em 6º (sexto) lugar no Concurso Público nº 001/2016, conforme solicitação administrativa em anexo.

0309 / 2016 DE 17 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
"CONSTITUI COMISSÃO E INSTAURA PROCESSO ADMINISTRAÇÃO PARA APURAR EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR A 
SERVIDORA MUNICIPAL POR FALTAS INJUSTIFICADAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, e, em especial ao Estatuto dos 
Servidores Públicos de Grão-Pará - Lei Municipal nº 989/2000, e

- Considerando o teor do Ofício nº 0666/2-16/01PJ/BN, emitido no Inquérito Civil nº 06.2014.00006407-1, que foi instaurado para apurar suposta 
acumulação indevida de cargos públicos da servidora Kátia Regina de Pieri Pickler, em cargos de Enfermeira, no Município de Grão-Pará e no 
Município de São Ludgero;

- Considerando que, segundo afirmado pelo Ministério Público, ao longo da instrução do referido inquérito civil, verificaram-se possíveis faltas ao 
serviço público por parte da servidora Kátia Regina de Pieri Pickler, entre os meses de dezembro/2013 a julho/2014, sem que tenham sido 
inseridas justificativas, ten

Art. 1º. Constituir Comissão de Processo Administrativo os servidores efetivos, Jane Bonin, Jiseli Kons e Osmar Luiz Dacorégio, para, sob a 
Presidência da primeira integrante, apurar-se os fatos mencionados na presente portaria, garantindo-se à servidora municipal o direito ao 
contraditório e ampla defesa, na forma legal prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Grão-Pará - Lei Municipal nº 989/2000.
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0310 / 2016 DE 17 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
"CONSTITUI COMISSÃO E INSTAURA PROCESSO ADMINISTRAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ABANDONO DE 
CARGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão Pará em exercício, no uso de suas atribuições legais, e, em especial ao Estatuto dos 
Servidores Públicos de Grão-Pará - Lei Municipal nº 989/2000, e

- Considerando que a servidora Marilene Wessler Ghizoni, ocupante do cargo de Professora, teve deferida licença sem vencimentos pelo prazo de 
03 anos, em 01-02-2013;

- Considerando que tal licença encerrou-se em 01-02-2016, e que até o presente momento a servidora não mais compareceu ao trabalho, 
abandonando o referido cargo, apesar de ter ciência de seu dever funcional;

- Considerando que tal situação configura, em tese, a infração funcional de abandono de acordo, nos termos do art. 96, inciso II, da Lei Municipal 
nº 989/2000, devendo ser apurado mediante processo administrativo;

Art. 1º. Constituir Comissão de Processo Administrativo os servidores efetivos, Jane Bonin, Jiseli Kons e Osmar Luiz Dacorégio, para, sob a 
Presidência da primeira integrante, apurar-se os fatos mencionados na presente portaria, garantindo-se à servidora municipal o direito ao 
contraditório e ampla defesa, na forma legal prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Grão-Pará - Lei Municipal nº 989/2000.

0311 / 2016 DE 17 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus 
parágrafos, da Lei Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000

Designar temporariamente, apartir desta data, a funcionária MORGANA MATOS, ocupante do cargo de enfermeira, para atuar por 40 (quarenta) 
horas semanais, junto á equipe de Estratégia da Saúde da Familia, ESF02, tendo em vista a necessidade de suprir a ausência da enfermeira 
DENISIA ABERTON DEMAY, que foi designada para aturar na Campanha de Multivacinação que ocorre no mês de setembro de 2016.

0312 / 2016 DE 17 de SETEMBRO de 2016PORTARIA Nº. 
ELIO MULLER BRATTI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 86 e seus parágrafos, da Lei 
Municipal nº 989/2000, de 04/04/2000,

Conceder, apartir de 27/09/2016,  licença para tratamento de saúde em pessoa da familia, a  VANESSA BEZA ROSA, ocupante do cargo efetivo de 
Agente de Serviços Gerais, código 4.01, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exercício no Centro de Conviência do Idoso, vinculado 
a Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento Social, no periodo determinado conforme atestado médico.


