
Cod. Mat.: 710250

O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

ATO nº 2065 / 2020
COLOCaR a DiSPOSiÇÃO, da Prefeitura Municipal de Canoi-
nhas, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal 
de Educação, de acordo com o art. 29, incisos I e VIII, combinado 
com o art. 83, inciso III, da Lei nº 6.844/86 e Decreto nº 336/2019, 
conforme processo ADR24 7433/2020, OSMAR OLESKOVICZ, mat. 
n° 0211342-2-04, ocupante do cargo de PROFESSOR, lotado na 
SED, no período 01/12/2020 a 31/12/2022, sem ônus para a origem, 
com a obrigatoriedade do órgão cessionário recolher mensalmente 
as contribuições previdenciárias (parte do servidor e patronal) ao 
IPREV, Órgão Gestor do Regime Próprio de Previdência, conforme 
dispõe o art. 4º, § 3º, II, combinado com o art. 17, I e II, art. 19, II, 
e art. 20 da LC nº 412/08.

ATO nº 2066 / 2020
PRORROgaR, de acordo com o Decreto nº 336/2019, conforme 
processo nº SES 54694/2020, os efeitos do Ato nº 1235, publicado 
em 13/08/2020, que colocou à disposição do Conselho Nacional 
de Técnicos em Radiologia - CONTER, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Jurídico, MARCOS EDUARDO FLORIANO, 
mat. nº 0658676-7-01, ocupante do cargo ANALISTA TÉCNICO EM 
GESTÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, na competência de Técnico 
em Radiologia e Imagem, lotado na SES, no período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, sem ônus para origem, com a obrigatoriedade do 
órgão cessionário recolher mensalmente a contribuição previden-
ciária (parte do servidor e patronal) ao IPREV, Órgão Gestor do 
Regime Próprio de Previdência, conforme dispõe o art. 4°,§ 3°, II, 
combinado com o art. 17, I e II e art. 19. II, e art. 20 da LC 412/08.

CaRLOS MOiSÉS Da SiLVa
governador do estado

JORge eDuaRDO TaSCa
Secretário de estado da administração

Cod. Mat.: 709935

O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

ATO nº 1988 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, con-
forme processo nº FCC 3970/2020, ALEXANDRO HENRIQUE 
MARTINS, mat. nº 0994221-1-02, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, para responder, cumulativamente, pelo cargo de 
PRESIDENTE, nível DGE, da FCC, em substituição à titular, ANA 
LUCIA COUTINHO, mat. nº 0162600-0-02, durante o usufruto de 
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