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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura revogando as disposições em contrário, condicionada sua validade à publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, nos termos do Decreto 017 de 06 de abril de 2009.

Paulo Lopes, 04 de setembro de 2018.
Nadir Carlos Rodrigues
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina em 05 de setembro de 2018.

Lucélia Firmino Silvano de Sousa
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018
Publicação Nº 1735617

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

Extrato do Contrato n° 25/2018 conforme Credenciamento nº 02/2018. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Contra-
tado: SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM. O presente Contrato tem como objeto compromete-se a executar os exames de 
Ressonância Magnética e Tomografia computadorizada, conforme especificações constantes do Edital de Credenciamento nº 002/2018. O 
valor mensal deste contrato será conforme o Termo de Referência do anexo l - "Tabela SUS". Data da Assinatura: 21/08/2018.

LEI Nº 1774/2018
Publicação Nº 1735997

LEI Nº 1774/2018

Altera o inciso I do §3º do artigo 1º da Lei Ordinária n.º 1727/2017

O Prefeito do Município de Paulo Lopes, Nadir Carlos Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, apresenta a seguinte proposição legis-
lativa:

Art. 1° O inciso I do §3º do artigo 1º da Lei Ordinária de n.º 1727, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 26 de outubro de 2017, 
fica alterado para:

I – Ter local apropriado na área urbana do Município ou em área urbana de outro Município cuja distância não ultrapasse 50 (cinquenta) qui-
lômetros, com devido “habite-se”, cercado, iluminado, e que ofereça um serviço de segurança e recepção ininterrupto, a fim de atender tan-
to os agentes de trânsito, quanto ao público em geral, bem como zelar pela total segurança dos serviços do qual passa a ser fiel depositário.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 05 de setembro de 2018.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração

LEI Nº 1775/2018
Publicação Nº 1735998

LEI Nº 1775/2018

Cria no Município de Paulo Lopes a Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e dá outras providências.

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, faz saber a todos os habitantes do município, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°- Fica criado no Município de Paulo Lopes, a Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC), diretamente subordinada ao Prefeito ou 
ao eventual substituto, com a finalidade de coordenar os meios para atendimento a situações de emergências ou calamidade pública, a 
nível municipal.
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Art. 2º - Para as finalidades desta lei, denomina-se Defesa Civil, o conjunto de medidas que tenham por finalidade prevenir e limitar os 
riscos, as perdas e danos que estão sujeitos a população, em decorrência de calamidade pública ou situação de emergência.

Art. 3º - A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, restrito intercâmbio com o objetivo de 
receber a fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativo a Defesa Civil.

Art. 4º - A Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC constitui órgão integrante do Sistema Estadual de Defesa Civil.

Art. 5º - A COMDEC será composta de:
I – Presidente
II – Secretário
III – Conselho Técnico
IV – Conselho Comunitário.

Art. 6º - A presidência da Comissão Municipal de Defesa Civil será indicada pelo Chefe do Executivo Municipal e compete a Presidência 
organizar as atividades da mesma.

Art. 7º - A Secretaria será dirigida por secretário designado pelo presidente.

Art. 8º - O Conselho técnico será composto pelos Secretários da Saúde, Educação, Obras e de Assistência Social.

Art. 9º - O conselho comunitário será composto por representantes de órgãos governamentais e não governamentais existentes no Muni-
cípio.

Art. 10º - Os servidores públicos e civis designados para colaborar nas ações de emergência ou calamidade pública exercerão estas ativida-
des sem prejuízo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo Único – A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviços relevantes e constará dos assentamentos dos 
respectivos servidores.

Art. 11º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar os dispositivos desta lei, que se manifestarem necessários para a sua 
melhor execução.

Art. 12º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 13º - Revoga-se a Lei nº 777 de 23 de setembro de 1997 e as disposições em contrário.

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 05 de setembro de 2018.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO N° 05/2018
Publicação Nº 1736034

EXTRATO PROCESSO SELETIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, por meio da Secretaria Municipal de Educação, considerando a chamada de todos os can-
didatos classificados no Edital n° 001/2018 e a existencia de vagas em virtude de afastamento para tratamento de saúde, comunica que 
realizará Processo Seletivo Simplificado Emergencial para Substituto de Professor de Educação Fisica e Artes, de acordo com a Lei Orgânica 
do Município, o inciso do Art. 37, IX, da CF e o que prevê a Lei Municipal n° 819/1998. EDITAL COMPLETO: encontra-se à disposição nos 
site www.paulolopes.sc.gov.br.
Paulo Lopes, 04 de setembro de 2018.
Vanessa Pereira
Secretária Municipal de Educação


