
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital e na forma do Art. 29, inciso I, do Estatuto Social, ficam convocados todos os 
Professores, Auxiliares de sala, Orientadores Educacionais, Coordenadores Pedagógicos e Supervisores 
de Ensino, associados ou não, que prestam serviços nas escolas, colégios, mantenedoras de instituições 
de ensino, cursos livres e demais estabelecimentos de ensino privados sediados na base territorial 
do SINPRO, a participarem de Assembleia Geral Ordinária Continuada no período de 01/11/2022 a 
01/12/2022, seguindo o seguinte cronograma; no dia 01/11/22 na sede do Sindicato às 9h em primeira 
convocação ou às 9h15m em segunda e última convocação, tendo por local o Auditório Moacir Pedro 
Rubini, Rua Cardeal Câmara, 146, Barreiros, São José - SC. Nos principais estabelecimentos de ensino 
nos dias subsequentes, encerrando na sede do Sindicato no dia 01/12/22, às 9h em primeira convocação 
ou às 9h15m em segunda e última convocação, tendo por local o Auditório Moacir Pedro Rubini, Rua 
Cardeal Câmara, 146, Barreiros, São José – SC, com o objetivo de discutirem e deliberarem sobre 
seguinte ORDEM DO DIA: 1. Discussão e deliberação sobre a Proposta de revisão da Convenção 
Coletiva de Trabalho do período de 01/03/2023 a 28/02/2024; 2. Discussão e deliberação sobre a 
autorização à Diretoria para proceder as negociações com os representantes legais dos empregadores 
ou com seus órgãos patronais; 3. Discussão e deliberação sobre a autorização à Diretoria para firmar 
Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, bem como, instaurar processo de 
Dissídio Coletivo; 4. Discussão e deliberação sobre a forma e modelo de custeio do sindicato e fixação 
do valor do desconto com base no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal; 5. Discussão e deliberação 
sobre a autorização à diretoria do sindicato a proceder de unificação das pautas de reivindicações. 
6. Discussão e deliberação sobre a autorização à diretoria do sindicato a proceder de unificação da 
pauta de reivindicações com a FETEESC, inclusive na contribuição de custeio; 7. Discussão e 
deliberação sobre a continuidade da assembleia, enquanto perdurar as negociações com o patronato.  
Florianópolis (SC), 26 de outubro de 2022. Antônio Bittencourt Neto.

SISAM – SERVICO DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO 020/SISAM/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/SISAM/2022
O SERVICO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL 
(SISAM), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 07.585.406/0001-22, com sede na Rua José 
Antônio Soares, 2533, Ribanceira do Sul, São João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com 
a Lei 8.666/93, por intermédio de Andreia Costa Azevedo, Diretora Executiva, torna público que se acha 
aberto o PROCESSO LICITATÓRIO 020/SISAM/2022 – TP 002/SISAM/2022, para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS DE PEQUENO PORTE E 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, BEM COMO DAS OBRAS CIVIS 
DO SISAM DE SÃO JOÃO BATISTA, SC; Entrega dos envelopes: até às 8h45min do dia 11/11/2022. 
Abertura dos envelopes: 9h do dia 11/11/2022. Informações e cópia do edital: Departamento de 
Licitações da Prefeitura de São João Batista, pelo tel: (48) 3265-0195, ramal 206 ou através do site 
www.sjbatista.sc.gov.br. 

São João Batista, 25 de outubro de 2022. 
Andreia Costa Azevedo - Diretora Executiva do SISAM

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 59/2022 PMT
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total execução 
(compreendendo material e mão de obra) da obra de implantação e pavimentação asfáltica da rotatória da 
Rua Tupiniquim, com área de projeto aproximada de 2.760,00 m²,  em plena e total conformidade com os 
memoriais descritivos, quantitativos, projetos, orçamento estimativo, cronograma físico financeiro, minutas 
contratuais e demais documentos relacionados, com parte do pagamento através da Emenda Parlamentar 
da União nº 202118800011 e Recurso de transferência especial do governo do estado de Santa Catarina 
destinada através da Portaria nº 415/2021. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de 
habilitação e a proposta de preços até às 09h00min do dia 16 de novembro de 2022. ABERTURA: dia 16 
de novembro de 2022 às 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.
sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380- 7035.

Timbó (SC), 25/10/2022
ADILSON MESCH

Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola

Publicação Legal

Secretaria de Estado da Comunicação
Publicações Legais 

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0254/2022 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição e 
instalação de 100 (cem) portais de detecção de metais para atendimento de Unidades 
Prisionais e Socioeducativos da Secretaria de Estado da Administração Prisional e 
Socioeducativa. Início da entrega de propostas: às 13:00 horas do dia 27/10/2022. 
Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 10/11/2022. Abertura da sessão: 
a partir das 13:30 horas do dia 10/11/2022. Início da disputa: a partir das 13:45 
horas do dia 10/11/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sap.
sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@
sap.sc.gov.br no horário das 12:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e:  
SAP 00093946/2021. GGG: 2022AS015996.
E-Sfinge: F5F0E42B241AFA1E1D04B5FC99CC1BDA3DAB5FBB

Após ser afastado temporaria-
mente do elenco do Manchester 
United, Cristiano Ronaldo voltou 
a treinar com o grupo ontem. E 
deve ser relacionado para a par-
tida contra o Sheriff, amanhã, no 
estádio Old Trafford, em rodada 
da fase de grupos da Liga Europa.

O atacante havia sido cortado 
da partida contra o Chelsea, no 
fim de semana, pelo Campeo-
nato Inglês, por indisciplina. No 
jogo anterior, o português tinha 
se recusado a entrar em campo 
nos minutos finais da vitória 
sobre o Tottenham por 2 a 0. 
E deixou o banco de reservas, 
diretamente para os vestiá-
rios, antes do fim da partida.

A atitude incomodou o técnico 
Erik ten Hag, que decidiu pela 
punição ao atleta, que treinou 
em separado nos dias ante-
riores ao duelo com o Chelsea 
e não foi relacionado para o 
confronto. No entanto, o trei-
nador enfatizou que o atacan-

te seguia fazendo parte dos 
planos do clube para a sequên-
cia da temporada europeia.

O jogador vive altos e baixos 
neste ano com o Manchester 
United. Os atritos entre as duas 
partes começaram antes mesmo 
do início da atual temporada 

europeia. Insatisfeito no clube, 
Cristiano Ronaldo tinha planos 
de deixar o United na janela 
de transferências do meio do 
ano, em busca de um time que 
disputasse a Liga dos Cam-
peões, o que não é o caso do 
clube inglês nesta temporada.
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decisão

Figueirense terá mais um desfalque 
para o duelo contra o Hercílio Luz
Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida das 
semifinais contra o Hercílio Luz, o Figueirense se 
reapresentou de olho na virada para avançar à decisão 
da Copa Santa Catarina. Na primeira atividade da 
semana, o técnico Júnior Rocha realizou trabalhos 
regenerativos na academia com todos os atletas.
Para esse jogo de volta, o comandante não contará 
com o volante Matheus Claudino, expulso no último 
jogo. Já o atacante Thiaguinho, que vinha sendo titular 
em boa parte do torneio, pode ser a novidade. Para 
esse duelo decisivo, o sócio alvinegro poderá levar 
um acompanhante de graça. Além disso, os ingressos 
podem ser adquiridos por R$ 20 (inteira) nos setores 
descobertos e R$ 80 (inteira) nas cadeiras cobertas.

Cristiano Ronaldo (à dir.) pode ser relacionado contra o Sheriff

ELE VOLTOU

Após punição, Cristiano Ronaldo 
volta a treinar com o elenco


