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Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
aos 04 de dezembro de 2015.
RICARDO LUIS MALDANER
PREFEITO MUNICIPAL

Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no
CNPJ sob nº 83.021.832/0001-11, com sede à Rua do Comércio, nº
1304, Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
RICARDO LUIS MALDANER.

Registrado e Publicado na data Supra:

CONTRATADA: ELISANA MOREIRA RODIO, brasileira, casada, portadora do CPF nº 058.401.999-82, RG nº 4.894.374, residente e
domiciliada na Rua das Palmeiras, nº 30, Bairro Primavera – município de Modelo/SC CEP 89.872-000.

FRANCIELI PAVALICINI
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

DECRETO Nº 0275/2015
DECRETO Nº 0275/2015 DE 04.12.2015.
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO ACT DA SERVIDORA
ELISANA MOREIRA RODIO – ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ACT), CONFORME
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial
as contidas na Lei Orgânica Municipal, Reforma Administrativa e
conforme Leis Municipais nºs: 971/1990, 1.513/2002, 1.592/2005,
1.883/2009, 2.198/2015,
Considerando o Decreto nº 0262/2015 e Contrato Administrativo
para Admissão Temporária de Pessoal Por Excepcional Interesse
Público nº 037/2015,
Considerando o cumprimento dos dias letivos e programação de
encerramento das atividades escolares e da docência, conforme o
calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação,
DECRETA:
Art. 1º - Fica rescindido o Contrato Administrativo para Admissão Temporária de Pessoal Por Excepcional Interesse Público nº
037/2015, constante no Decreto nº 0262/2015, na forma e nas
condições abaixo relacionado e de acordo com o constante no Aditivo nº 01, anexo integrante deste Decreto:
SERVIDORA: ELISANA MOREIRA RODIO
Auxiliar de Serviços Gerais Internos – ACT – AdmitiCARGO
da em Caráter Temporário de Excepcional Interesse
Público
Centro de Educação Infantil Pequeno Lar – Unidade
LOTAÇÃO
2/Casa
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais
TURNO
Matutino/Vespertino
JUSTIFICATIVA,
Servidora titular do cargo Roseli Maria Adriano
ORIGEM DA VAGA Dembinski afastada em Licença para Tratamento
E FUNDAMENTAde Saúde no período de 04.11.2015 a 02.01.2016
ÇÃO
conforme Portarias nº 0164/2015 e 0175/2015.
DATA DA RESCI11.12.2015
SÃO

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos a partir desta data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,
aos 04 de dezembro de 2015.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra: FRANCIELI PAVALICINI
Assessora de Departamento
ADITIVO Nº 01
AO CONTRATO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 037/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MODELO, Estado de Santa
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ESTE TERMO ADITIVO PRORROGA A VIGÊNCIA PARA: Início: 04
de novembro de 2015. Término: 11 de dezembro de 2015. Poderá
ser prorrogado no interesse público e de conformidade com as
disposições legais, em especial em atendimento ao objeto e fundamentação.
Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais disposições
do contrato.
Assim, por estarem as partes de inteiro acordo com os termos
GHVWDFRQWUDWDomR¿UPDPR&RQWUDWRHPGXDVYLDVGHLJXDOWHRUH
forma, diante das testemunhas abaixo subscritas, para que surtam
seus efeitos legais e jurídicos.
Modelo/SC, aos 04 de dezembro de 2015.
RICARDO LUIS MALDANER
ELISANA MOREIRA RODIO
Prefeito Municipal
Contratada
Testemunhas:
1. _______________________________
2. _______________________________

EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2015
O Prefeito do Município de Modelo – Estado de Santa Catarina,
Sr. RICARDO LUIS MALDANER, no uso de suas atribuições, torna público que se estarão abertas, no período de 08/12/2015 a
03/01/2016, as inscrições para Concurso público destinado à provisão de vagas no quadro efetivo dos servidores do Município, que
se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e legislação vigente.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS
RELATIVOS:
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital de Concurso Público é disciplinado pelo art.
37, inciso II da Constituição Federal, Leis Municipais n° 1.513/2002,
2.091/2013, 2.198/2015, 2.234/2015, Lei Municipal Complementar
nº 1.960/2010, e demais Legislações Pertinentes.
1.1.2. O Concurso público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão de Acompanhamento do Concurso público do
Município de Modelo – SC, e executado pelo Instituto de Consultoria em Administração Pública – ICAP, com sede na Rua Duque
de Caxias, nº 340, sala 204, Edifício IP, Maravilha - SC, fone-fax
(49)3664-3670, http://www.icap.net.br.
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados
dos recursos, e demais publicações relativas ao Concurso público
serão publicados no site http://www.icap.net.br.
1.1.4. A inscrição no Concurso público implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste
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edital.
1.1.5. É de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no subitem 1.1.1. do edital e demais determinações referentes
DR&RQFXUVRS~EOLFRSDUDFHUWL¿FDUVHGHTXHSRVVXLWRGDVDVFRQGLo}HVHSUpUHTXLVLWRVSDUDSUHVWDUDVSURYDVHGRFXPHQWRVQHFHVViULRV
exigidos para o cargo por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.5.1 A legislação Municipal de que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site http://www.icap.net.br.
1.1.6. O presente Concurso público é válido pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
1.1.7. São condições para participação no presente Concurso Público:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal;
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
G 3RVVXLURQtYHOGHHVFRODULGDGHHKDELOLWDomROHJDOSDUDRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmRHH[LJLGDSDUDRFDUJR
1.1.9. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no edital no ato da investidura, sob pena
de ser automaticamente eliminado do Concurso público.
1.1.9.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento da divulgação das informações referentes ao Concurso Público
em que se inscreveu.
1.1.10. O concurso público será realizado em duas etapas:
D 3ULPHLUDHWDSD3529$(6&5,7$GHFDUiWHUFODVVL¿FDWyULRHHOLPLQDWyULRREULJDWyULDSDUDWRGRVRVFDUJRV
D6RPHQWHVHUmRFODVVL¿FDGRVRVFDQGLGDWRVTXHREWLYHUHPQRWDLJXDORXVXSHULRUD TXDWUR QDSURYDHVFULWD
E 6HJXQGDHWDSD3529$'(7Ë78/26GHFDUiWHUFODVVL¿FDWyULRSDUDRFDUJRGH0e',&2 $ 
b.1. Somente serão computados os títulos para os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 4,00 (quatro) na prova escrita.
1.2 CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E HABILITAÇÃO:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escoODULGDGHPtQLPDLQIRUPDGDQRSUHVHQWH(GLWDOGHDFRUGRFRPRFDUJRDTXHSUHWHQGHPFRQFRUUHUFRPDVVHJXLQWHVHVSHFL¿FDo}HV
Nº de
Vagas

Cargos

Carga
Horária Semanal

Vencimento Inicial
Habilitação/ Escolaridade
R$

Tipo de Prova

1º grau completo (Ensino Fundamental) e residir na
área (ESF) de atuação.
Agente Comunitário
de Saúde Pública ESF
(Estratégia Saúde da
Família – ESF II).

Psicólogo (a)
Médico (a) PSF

01

40 horas

1.103,64

01

30 horas

2.673,80

01

40 horas

11.627,49

OBS. Aos candidatos aprovados para o cargo de
Agente Comunitário de Saúde Pública ESF que não
possuem o curso de capacitação para o Programa
Saúde da Família (PSF), será oferecido pelo município após a seleção.

Objetiva

Portador de diploma de bacharel em psicologia, com
Objetiva
UHJLVWURQRyUJmR¿VFDOL]DGRUGDSUR¿VVmR
Portador de diploma de bacharel em medicina, com
UHJLVWURQRyUJmR¿VFDOL]DGRUGDSUR¿VVmR

Objetiva e Títulos

** As atribuições dos cargos são as constatadas no Anexo I do edital.
**LOCALIDADES ESF II - Linha Janguta; Rua José Bonifácio; Rua XV de Novembro; Rua Benjamim Constant; Rua João Pessoa; Rua Dom
Bosco; Rua 25 de Julho; Linha Pedra Furada; Linha Lageado Couro; Linha Poço Torto; Linha Jundiá de Cima; Bairro Alvorada; Bairro Floresta; Rua VII de Setembro; Rua Narcizo José Werlang; Rua XII de Outubro; Rua Tiradentes; Linha Santa Lúcia; Linha Lajeado Pedro; Rua
Cristóvão Colombo; Rua Duque de Caxias; Rua José Alencar; Rua Ernesto Alves; Linha Pitinga; Rua Bom Bosco; Linha Narzetti; Linha Jundiá
de Baixo; Linha Ouro Verde; Rua Joaquim Nabuco; Rua Emma Senhem.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público somente serão efetuadas pela INTERNET, no período das 08h00min do dia 08 de dezembro de
2015 às 23h59min do dia 03 de janeiro de 2016.
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2.1.1. Para inscrever-se o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico: www.icap.net.br.
b) Ler e concordar com todas as disposições do presente edital;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e enviá-los via internet, seguindo as
instruções;
d) Imprimir uma cópia do Requerimento de Inscrição;
e) Imprimir o boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o seu pagamento nas agências do Banco do Brasil até às 23h59min do dia 04
de janeiro de 2016.
2.2. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, a Prefeitura Municipal de Modelo - SC disponibilizará local com acesso à
Internet no endereço a seguir relacionado, no período das inscrições:
(VFROD5HXQLGD0XQLFLSDO3URIHVVRUD*ULVHOGL0DULD0OOHUVLWRj5XD&ULVWyYmR&RORPERVQQHVWHPXQLFtSLRGH0RGHOR6&&(3
000, atendimento nos dias úteis, período matutino, horário das 08h00min às 11h00min.
2.2.1. O atendimento aos candidatos é limitado à disponibilidade de pessoal e equipamentos, sendo que o candidato é o único responsável
pelas informações prestadas e demais atos relativos à sua inscrição.
2.3. A Prefeitura Municipal de Modelo e o Instituto ICAP não se responsabilizarão por solicitação de inscrição não recebida por falhas de
comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência de dados, impressão de documentos ou pagamento
GDWD[DGHLQVFULomRQRSUD]RGHWHUPLQDGREHPFRPRSDJDPHQWRGHEROHWRVTXHQmRVHMDPHVSHFt¿FRVGR%DQFRGR%UDVLO
2.4. O pagamento da inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de pagamento, com o respectivo código de barras, disponível no endereço eletrônico www.icap.net.br.
2.4.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do pagamento da taxa
de inscrição.
$LQVFULomRVRPHQWHVHUiFRQ¿UPDGDPHGLDQWHFRQ¿UPDomREDQFiULDGDTXLWDomRGRUHVSHFWLYREROHWRGHSDJDPHQWRDWpDGDWDGR
respectivo vencimento.
2.5. Será cancelada a inscrição e anulados os atos decorrentes, do candidato que prestar declarações falsas, inexatas ou que não satisfazer
a todas as condições estabelecidas neste edital, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
2.5.1. A inscrição não poderá ser feita pelo correio ou por meio de fac-símile.
2.5.2. Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.
2.6. Não serão aceitos pedidos de alterações de dados informados quando da inscrição, a não ser a comunicação de novo endereço que
deverá ser feita até o último dia de inscrições no Instituto ICAP, e após esse período, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Modelo (SC).
2.7. O valor da taxa de inscrição será de:
R$ 100,00 (cem reais), para os cargos que exigem nível superior;
R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos que exigem nível fundamental.
2.8. Da isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição para os doadores de sangue:
2.9. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567/97 (Doador de Sangue) poderá requerer a isenção do pagamento
da taxa de inscrição neste Concurso Público.
2.10. Equipara-se a doador de sangue, a pessoa que integre a Associação de Doadores e que contribua, comprovadamente para estimular
de forma direta e indireta, a doação.
2.10.1. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição (anexo III) deverá ser dirigido à Comissão de Acompanhamento do
Concurso público do Município de Modelo– SC e entregue no endereço da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, sito à Rua do Comércio, 1304,
Centro, juntamente com os seguintes documentos:
a) Cópia do requerimento de inscrição;
b) Comprovante expedido por entidade coletora, credenciada pela União, Estado ou pelo Município, de que o candidato é doador de sangue,
relacionando o número e a data em que foram realizadas as doações, sendo que não poderá ser inferior a 03 (três) doações anuais. Para
ter direito a isenção, o candidato deve comprovar que realizou, no mínimo, três doações no período de um ano;
F 1RFDVRRVXELWHPGRFXPHQWRHVSHFt¿FRTXHFRPSURYHTXHRFDQGLGDWRLQWHJUHD$VVRFLDomRGHGRDGRUHVGH6DQJXHOHJDOmente constituída e que contribua para estimular de forma direta e indireta a doação, relacionando, minunciosamente as atividades desenvolvidas pelo candidato.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

08/12/2015 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 1886

Página 345

2.10.2. A Comissão de Acompanhamento avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão no mural público da Prefeitura Municipal de
Modelo/SC - SC e no site da empresa executora do certame conforme cronograma,no dia 21/12/2015, não sendo encaminhada resposta
individual ao candidato, salvo se solicitado.
2.10.3. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar do presente
Concurso público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até às 23h59min do dia 04 de janeiro de 2016.
2.11. Do requerimento de condições especiais
2.11.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo, por escrito,
no ato de inscrição, indicando claramente no formulário eletrônico, quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.).
2.11.2. A solicitação de recursos especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, desde que solicitados no
ato da inscrição, no formulário eletrônico de inscrição.
2.11.3. Os candidatos que solicitarem condições especiais serão comunicados através de aviso publicado no endereço eletrônico do Concurso público, www.icap.net.br, do deferimento ou não do pedido.
2.11.4. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá chegar ao local das provas com anteceGrQFLDPtQLPDGH WULQWD PLQXWRVHGLULJLUVHj&RRUGHQDomRFRPDFRPSDQKDQWHPDLRUGHLGDGHTXH¿FDUiFRPDJXDUGDHUHVSRQVDELOLGDGHGRODFWHQWH1RVKRUiULRVQHFHVViULRVDFDQGLGDWDVHUiDFRPSDQKDGDSRUXP¿VFDODWpRORFDORQGHVHHQFRQWUDDFULDQoDVHQGR
que o tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
3. DAS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
3.1. Em face do número de vagas oferecidas neste concurso não haverá reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades
especiais.
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão deferidas e homologadas pela autoridade competente.
$UHODomRGDVLQVFULo}HVGHIHULGDVGDVLQVFULo}HVLQGHIHULGDVHRDWRGHKRPRORJDomRVHUmRSXEOLFDGDVHPGRFXPHQWRD¿[DGRQR0XUDO
Público da Prefeitura Municipal de Modelo/SC, e endereço eletrônico da empresa organizadora do certame www.icap.net.br.
5. DAS PROVAS
5.1. DA PROVA ESCRITA
5.1.1. A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos independente do cargo que irão concorrer ou de qualquer outra condição.
5.1.2. A prova escrita será aplicada para todos os cargos no dia 10 de janeiro de 2016, na Escola Reunida Municipal Professora Griseldi Maria
Müller, situada na Rua Cristóvão Colombo, S/N, Centro, no município de Modelo (SC).
5.1.2.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 08h20min.
5.1.2.2. O fechamento dos portões será às 08h50min sendo que a partir deste horário não será mais permitido a entrada de candidatos,
sob qualquer alegação.
5.1.2.3. A prova terá início às 09 horas e término às 12 horas.
5.1.2.4. A relação de ensalamento será publicada após a homologação das inscrições no site www.icap.net.br.
5.1.3. A prova escrita terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de orientações para a realização da prova, entrega e preenchimento do cartão de respostas.
5.1.4. A prova escrita será composta de questões objetivas, de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta para cada uma delas,
GDVTXDLVVRPHQWHXPDVHUiDFRUUHWDHYHUVDUiVREUHFRQKHFLPHQWRVJHUDLVHFRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVFRPSDWtYHLVFRPRQtYHOGHHVcolaridade e formação acadêmica, conforme abaixo:
5.1.4.1. Para os cargos de nível superior (PSICÓLOGO (A) E MÉDICO (A), a prova será composta de 25 (vinte e cinco) questões, distribuídas
e pontuadas conforme abaixo:
a) Conhecimentos gerais:
Português: 06 questões
Estudos Sociais: 04 questões
E &RQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDDiUHDDTXDOVHLQVFUHYHXTXHVW}HV
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15
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VALOR POR QUESTÃO
0,40
0,40
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TOTAL DE PONTOS
(Nota)
4,00
6,00
10,00

5.1.4.2. Para o cargo de nível fundamental (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) a prova será composta de 20 (vinte) questões, distribuídas
e pontuadas conforme abaixo:
a) Conhecimentos gerais:
Português: 05 questões
Matemática: 03 questões
Estudos sociais: 02 questões
E &RQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDDiUHDDTXDOVHLQVFUHYHXTXHVW}HV
DISCIPLINA
Conhecimentos Gerais (português, matemática e
estudos sociais)
&RQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRV
TOTAL

NÚMERO DE QUESTÕES

VALOR POR QUESTÃO

TOTAL DE PONTOS
(Nota)

10

0,40

4,00

10
20

0,60

6,00
10,00

5.1.5. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova escrita estão publicados no anexo I do presente edital.
5.1.6. Normas para a realização da prova escrita:
5.1.6.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas no horário e data estabelecidos pelo Edital, com
DDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH WULQWD PLQXWRVGRKRUiULR¿[DGRSDUDRLQtFLRGDVSURYDVPXQLGRVGHGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRRULJLQDO
FRPIRWRJUD¿D HFRPSURYDQWHGHLQVFULomR
5.1.6.1.1. O boleto bancário NÃO serve como Comprovante de Inscrição
5.1.6.2. A NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, NOS TERMOS DESTE EDITAL IMPEDIRÁ O ACESSO DO CANDIDATO AO LOCAL DE PROVA.
5.1.6.3. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado no item
5.1.2.2 (08h50min), mesmo que o início da prova tenha sido postergado por motivo de força maior.
5.1.6.4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança PúEOLFDSHORV,QVWLWXWRVGH,GHQWL¿FDomRHSHORV&RUSRVGH%RPEHLURV0LOLWDUHVSHORVyUJmRV¿VFDOL]DGRUHVGHH[HUFtFLRSUR¿VVLRQDO RUGHQV
FRQVHOKRVHWF SDVVDSRUWHFHUWL¿FDGRGHUHVHUYLVWDFDUWHLUDVIXQFLRQDLVGR0LQLVWpULR3~EOLFRFDUWHLUDVIXQFLRQDLVH[SHGLGDVSRUyUJmR
público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
5.1.6.5. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou
roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da data
da realização da prova do Concurso público.
6yVHUmRDFHLWRVGRFXPHQWRVQRSUD]RGHYDOLGDGHHHPSHUIHLWDVFRQGLo}HVGHIRUPDDSHUPLWLUFRPFODUH]DDLGHQWL¿FDomRGR
candidato e sua assinatura.
5.1.6.7. Para a realização da prova escrita o candidato receberá um caderno de questões e um cartão de respostas.
5.1.6.8. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões corresponde ao cargo do qual se inscreveu e se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a resolução da prova, bem como ler as instruções relacionadas à
marcação das respostas.
5.1.6.8.1. O candidato deverá assinar o cartão de respostas.
5.1.6.9. As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o cartão de respostas, conforme as instruções constantes
QDFDSDGRFDGHUQRGHSURYDVGHYHQGRRFDQGLGDWRXWLOL]DUDSHQDVFDQHWDHVIHURJUi¿FDQDVFRUHVD]XORXSUHWD
5.1.6.10. O cartão de respostas não será substituído por erro do candidato.
5.1.6.11. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade
FRPDVLQVWUXo}HVHVSHFt¿FDVFRQWLGDVQHVWH(GLWDOHFDSDGRFDGHUQRGHTXHVW}HVQmRVHQGRSHUPLWLGRTXHDVPDUFDo}HVVHMDPIHLWDVSRU
RXWUDVSHVVRDVVDOYRHPFDVRGHTXHRFDQGLGDWRWHQKDVROLFLWDGRFRQGLomRHVSHFLDOSDUDHVVH¿PTXHQRFDVRRFDQGLGDWRVHUiDFRPSDQKDGRSRU¿VFDOGHVLJQDGRSHOD&RPLVVmRGH$FRPSDQKDPHQWRGR&RQFXUVRS~EOLFR
5.1.6.12. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas.
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5.1.6.12.1. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova escrita que estiver em desacordo com
HVWH(GLWDOHFRPRFDUWmRGHUHVSRVWDVWDLVFRPRFXMDUHVSRVWDQmRFRLQFLGDFRPRJDEDULWRR¿FLDOFRQWHQKDGXSODPDUFDomRPDUFDomR
rasurada ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente, ou não estiver assinalado no cartão resposta.
5.1.6.13. A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no cartão de respostas e não terão validade quaisquer anotações feitas no
caderno de questões.
5.1.6.14. A correção dos cartões de respostas será realizada através do processo de leitura óptica e publicadas no site do ICAP e da PrefeiWXUD0XQLFLSDOHPGDWDORFDOHKRUiULRGH¿QLGRQR$QH[R,9
$GLYXOJDomRGDFODVVL¿FDomRSUHOLPLQDUSRUFDUJRHSXEOLFDomRGDFODVVL¿FDomR¿QDOVHUiGLYXOJDGDQRVLWHGD,&$3HPGDWDORFDO
HKRUiULRGH¿QLGRQR$QH[R,9
$RWHUPLQDUDSURYDRFDQGLGDWRREULJDWRULDPHQWHHQWUHJDUiDR¿VFDOGHVDODRFDGHUQRGHTXHVW}HVHFDUWmRGHUHVSRVWDV
5.1.7.2. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do seu início.
2FDQGLGDWRVRPHQWHSRGHUiDXVHQWDUVHWHPSRUDULDPHQWHGDVDODGHSURYDVGXUDQWHVXDUHDOL]DomRDFRPSDQKDGRGHXP¿VFDO
5.1.7.4. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento de candidato da sala de prova.
5.1.7.5. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, só poderão entregar a prova e o cartão resposta ao mesmo tempo, e retirarem-se do
ORFDODSyVDVVLQDUHPMXQWDPHQWHFRPRV¿VFDLVGHVDODHSHORPHQRVXPPHPEURGD&RPLVVmRGH$FRPSDQKDPHQWRGR&RQFXUVRS~EOLFR
o verso de todos os cartões de respostas, envelopes lacrados que os mesmos serão acondicionados, a lista de presença e a Ata, na qual
constarão as ocorrências relativas à prova, tais como: candidatos faltantes, cartões respostas rasurados ou com questões não assinaladas.
5.1.7.6. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo das provas.
5.1.7.7. O caderno de questões e os gabaritos provisórios serão publicados após as 20 horas do dia da realização das provas (10 de Janeiro
de 2016) no site da empresa organizadora do certame www.icap.net.br.
5.1.7.8. O Município de Modelo - SC, e a empresa organizadora do certame, não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte,
alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização da prova escrita.
5.1.8. Materiais permitidos no local de prova:
5.1.8.1. O candidato pode ter no local de prova, unicamente:
D 'RFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomR
b) Cópia do Requerimento de Inscrição;
F &DQHWDHVIHURJUi¿FDFRPWLQWDGHFRUD]XORXSUHWD
d) Lápis preto e borracha;
e) Água acondicionada em vasilhame fabricado em material transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo.
5.1.8.2. Recomenda-se ao candidato que não traga para o local de prova qualquer material não permitido. Se os trouxer, deve entregar
WRGRVRVPDWHULDLVHTXLSDPHQWRVHXWHQVtOLRVQmRDXWRUL]DGRVDRV¿VFDLVGDVDODDQWHVGRLQtFLRGDSURYD
5.1.8.3. O Município de Modelo- SC e o Instituto ICAP não assumem qualquer responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido
ao local de prova.
5.1.9. É vedado durante a realização das provas:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água, conforme item 5.1.8.1, alínea “e”.
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, etc);
H 3RUWHRXXVRGHTXDOTXHUHTXLSDPHQWRHOHWU{QLFRFRPRWHOHIRQHFHOXODUWDEOHWQRWHERRNELSFDOFXODGRUDPiTXLQDIRWRJUi¿FDHWF
5.1.10. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
E DSUHVHQWDUVHHPORFDOGLIHUHQWHGDFRQYRFDomRR¿FLDO
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
G QmRDSUHVHQWDUGRFXPHQWRTXHEHPRLGHQWL¿TXH
H DXVHQWDUVHGDVDODGHSURYDVVHPRDFRPSDQKDPHQWRGR¿VFDO
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 1 (uma) hora do início das provas;
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros materiais não permitidos;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso, não permitido ou máquina calculadora
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

08/12/2015 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 1886

Página 348

ou similar;
l) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefonecelular, relógios digitais, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
2VDSDUHOKRVHOHWU{QLFRVGHYHUmRVHUGHVOLJDGRVHDFRQGLFLRQDGRVHPORFDOLQGLFDGRSHORV¿VFDLVQRPRPHQWRGDUHDOL]DomRSURYD
e assim permanecer até a saída do candidato do local de prova.
2VSHUWHQFHVSHVVRDLVGRVFDQGLGDWRVGHYHUmRVHUDFRPRGDGRVHPORFDODVHULQGLFDGRSHORV¿VFDLVGHVDODGHSURYDRQGHGHYHUmR
¿FDUGXUDQWHWRGRRSHUtRGRGHSHUPDQrQFLDGRVFDQGLGDWRVQDVDODGHSURYD
5.2. DA PROVA DE TÍTULOS
$SURYDGHWtWXORVFRQVWLWXLVHSHODDQiOLVHHSRQWXDomRGHFHUWL¿FDGRVHRXGLSORPDVGHSyVJUDGXDomRHPQtYHOGHHVSHFLDOL]DomR
residência médica, mestrado e doutorado.
5.2.2. Poderão participar da prova com valoração de Títulos os candidatos inscritos no Concurso Público para o cargo de Médico.
5.3. Para participar da Prova de Títulos o candidato deverá entregar, imediatamente após a prova escrita, no mesmo endereço da realização
da prova escrita – Sala de Coordenação, cópia fotostática (Xerox) do título de especialização em nível de residência médica, pós-graduação,
mestrado e doutorado, acompanhado do histórico escolar (se for o caso), organizadosem uma pasta ou grampeados na seguinte ordem:
a) Requerimento anexo ao presente edital (Anexo VI) devidamente preenchido e assinado;
E &ySLD[HURJUi¿FDGRGRFXPHQWRFRPSUREDWyULRGRVFXUVRVGHJUDGXDomRHSyVJUDGXDomR UHVLGrQFLDPpGLFDHVSHFLDOL]DomRPHVWUDGR
ou doutorado).
2FDQGLGDWRGHFODUDQRUHTXHULPHQWR DQH[R,9 TXHRVGRFXPHQWRVDSUHVHQWDGRVVmRFySLDV¿pLVGRVRULJLQDLVHTXHTXDQGRVROLFLtado deverá apresentar os originais, ciente de que a constatação de qualquer irregularidade implicará na exclusão do candidato do concurso.
5.3.2. Os títulos não serão avaliados e computados no momento da entrega, o responsável pelo protocolo receberá os títulos que posteriormente serão avaliados pela Banca Examinadora do Concurso público.
5.3.3. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS:
CERTIFICADOS OU DIPLOMAS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
TÍTULOS
'LSORPDRXFHUWL¿FDGRGH5HVLGrQFLD0pGLFDHPTXDOTXHUiUHDGDVD~GHGHYLGDPHQWHFUHGHQFLDGRSHOD&150 &RQVHOKR
Nacional de Residência Médica).
'LSORPDRXFHUWL¿FDGRGHFXUVRGHSyVJUDGXDomRDFRPSDQKDGRGRKLVWyULFRHVFRODUHPQtYHOGH'RXWRUDGRQDGLVFLSOLna/área, para a qual se inscreveu.
'LSORPDRXFHUWL¿FDGRGHFXUVRGHSyVJUDGXDomRDFRPSDQKDGRGRKLVWyULFRHVFRODUHPQtYHOGH0HVWUDGRQDGLVFLSOLQD
área, para a qual se inscreveu.
'LSORPDRXFHUWL¿FDGRGHFXUVRGHSyVJUDGXDomRDFRPSDQKDGRGRKLVWyULFRHVFRODUHPQtYHOGH(VSHFLDOL]DomR/DWR
Sensu, na disciplina/área, para a qual se inscreveu.

PONTOS DE CADA TÍTULO
2,00
2,00
1,00
0,5

5.3.3.1. O máximo de pontos obtidos na prova de títulos será “2,0 (DOIS) pontos”.
5.3.3.2. Caso o candidato apresente títulos em número maior do máximo admitido (2,0 pontos)
não serão considerados os títulos excedentes.
5.3.3.3. Não serão pontuados os títulos que constituírem requisito básico para o exercício do cargo.
5.3.3.4. Será somente pontuado um título para cada nível de especialização (pós-graduação- especialização,residência médica, mestrado
ou doutorado).
2VSRQWRVGRVWtWXORVVHUmRFRQWDGRVDSHQDVSDUDHIHLWRGH³FODVVL¿FDomR´
5.3.3.6. A nota da Prova de Títulos será o número de pontos obtidos segundo a tabela acima.
$QRWDGDSURYDGHWtWXORVVHUiVRPDGDjGDSURYDHVFULWDSDUDDSXUDomRGDQRWD¿QDOGRFDQGLGDWR
5.3.3.8. Os títulos obtidos no exterior deverão ser validados por instituição nacional, na forma da lei, e se redigidos em língua estrangeira
GHYHPHVWDUDFRPSDQKDGRVSRUWUDGXomRIHLWDSRUWUDGXWRUR¿FLDO
5.3.3.9. Não serão pontuados os títulos apresentados em número excedente ao previsto no edital.
1mRVHUmRSRQWXDGDVFHUWLG}HVDWHVWDGRVRXTXDLVTXHURXWURVGRFXPHQWRVTXHQmRVHMDPFHUWL¿FDGRVRXGLSORPDVHPLWLGRVQD
forma da lei e de acordo com as normas do edital.
5.3.3.11. A apresentação de títulos é de iniciativa do candidato sendo que os títulos poderão ser validados ou recusados conforme
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HVSHFL¿FDomRQRSUHVHQWH(GLWDO
6. NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO
$QRWD¿QDO 1) VHUiREWLGDFRQIRUPHDEDL[RFRQVLGHUDQGRRQ~PHURGHTXHVW}HVHRYDORUDHODVDWULEXtGRFRQVWDQWHQDVWDEHODVGRV
itens 5.1.4.1 e 5.1.4.2.
6.1.1. Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Psicólogo:
NF= NPE
Sendo:
1) 1RWD¿QDO
NPE = Nota Prova Escrita
6.1.2.. Para o cargo de Médico:
NF= NPE + NPT
Sendo:
1) 1RWD¿QDO
NPE = Nota Prova Escrita
NPT= Nota da prova de títulos
$OLVWD¿QDOGHFODVVL¿FDomRGR&RQFXUVR3~EOLFRDSUHVHQWDUiWRGRVRVFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVSRUFDUJRQDRUGHPGHFUHVFHQWHGD V 
nota(s) obtida(s).
6.3. Será considerado aprovado o candidatoque obtiver nota igual ou superior a 4,0 (quatro) na prova escrita.
2FRUUHQGRHPSDWHQDQRWD¿QDOVHUiDSOLFDGRSDUDRGHVHPSDWHRGLVSRVWRQRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJRGD/HL)HGHUDO
para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos
ou mais).
6.5. Para os candidatos não amparados no item anterior, o desempate será conforme abaixo:
D 0DLRUQ~PHURGHDFHUWRVQDSURYDGH&RQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRV
c) Maior número de acertos nas questões de Português;
d) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais – matemática e estudos sociais
e) Tiver Maior idade contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova escrita;
f) Tiver maior número de dependentes;
g) sorteio.
7. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
7.1. O gabarito provisório será divulgado após as 20 horas do dia da realização das provas (10 de janeiro de 2016) no site da empresa
organizadora do certame www.icap.net.br.
'DSXEOLFDomRGRJDEDULWRGH¿QLWLYRQmRFDEHUiTXDOTXHURXWURWLSRGHUHYLVmRRXUHFXUVRDGPLQLVWUDWLYR
8. DOS RECURSOS/REQUERIMENTOS
8.1. Caberão recursos do indeferimento da inscrição, gabarito provisório e conteúdo da prova escrita, da nota das provas escritas, da prova
SUiWLFDHWtWXORVHGRUHVXOWDGRGDFODVVL¿FDomRSUHOLPLQDUGRFRQFXUVRS~EOLFRTXHGHYHUmRVHULQWHUSRVWRVDWpjVKRUDVGRVHJXQGRGLD
útil subsequente à publicação no sitio www.icap.net.br, dos resultados contra os quais deseja o candidato recorrer.
8.1.1. Para a interposição dos mesmos o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.icap.net.br e clicar no link Concursos.
b) Acessar o link do Concurso Público do Município de Modelo - SC e clicar em “recursos e requerimentos”.
c) Preencher online o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas.
d) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes formulários, sendo, um formulário para cada questão.
Caso o candidato apresentar recurso de mais de uma questão num mesmo formulário, será apreciado apenas o recurso da primeira questão
apresentada no formulário.
8.1.2. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não serão conhecidos e os inconsistentes não serão providos.
8.1.3. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão apreciados pela Banca Examinadora da empresa
executora do Concurso Público.
8.1.4. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados por fax, correio eletrônico, ou qualquer outra forma diferente dos procedimenWRVHVSHFL¿FDGRVQRHGLWDO
8.1.5. O resultado do julgamento dos recursos será publicado após o término do prazo para a apresentação dos mesmos, no site da empresa
executora do Concurso Público, www.icap.net.br.
8.1.6. A íntegra da decisão do recurso e seus fundamentos exarados pela banca examinadora serão enviados ao candidato por e-mail ou
para outro endereço válido informado no formulário de inscrição.
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8.1.7. A questão anulada será considerada como respondida corretamente para todos os candidatos, do referido Cargo, independente de
terem recorrido.
8.1.8. Se houver alteração do gabarito provisório, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, os gabaritos dos candidatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações efetuadas pela Banca Examinadora.
1mRVHUmRDFHLWDVVREUHSRVLo}HVGHUHFXUVRVDSUHVHQWDGRVSHORPHVPRFDQGLGDWRFRP¿QDOLGDGHGHDFUHVFHQWDURXPRGL¿FDUDUHdação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de vigência de prazo.
8.1.10. A decisão exarada nos recursos pela Banca Examinadora é irrecorrível na esfera administrativa.
6HGRMXOJDPHQWRGRVUHFXUVRVUHVXOWDUQDDOWHUDomRGRUHVXOWDGR¿QDOHUHVSHFWLYDFODVVL¿FDomRQRYDDWDGHUHVXOWDGR¿QDOVHUi
publicada.
9. DO PROVIMENTO
9.1. A nomeação é de competência do Prefeito do Município de Modelo - SC, segundo interesse e conveniência do Poder Executivo Municipal.
2SURYLPHQWRGDVYDJDVREHGHFHUiULJRURVDPHQWHjRUGHPGHFODVVL¿FDomRGRVFDQGLGDWRVHDFRQWUDWDomRVHGDUiVRERUHJLPHHVWDtutário, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos da Legislação Municipal Vigente.
$FKDPDGDGRVFDQGLGDWRVVHUiIHLWDREHGHFHQGRjRUGHPGHFODVVL¿FDomRDWpRSUHHQFKLPHQWRGDVYDJDVH[LVWHQWHVSRGHQGRD
Administração, na necessidade e interesse público e bem como na abertura de novas vagas, seguir com as convocações observadas à ordem
GHFODVVL¿FDomR
2FDQGLGDWRTXHQmRDFHLWDUDYDJDPHGLDQWHPDQLIHVWDomRHVFULWDSRGHUiVROLFLWDUDUHFODVVL¿FDomRSDUDR¿QDOGDOLVWDDSHQDV
uma vez.
9.3. O candidato será investido no cargo se atender às seguintes exigências:
a) nacionalidade brasileira ou equiparada;
b) o gozo dos direitos políticos;
c) haver cumprido as obrigações militares;
d) haver cumprido as obrigações eleitorais;
e) idade mínima de 18 (dezoito) anos
f) apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
g) apresentação da declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, no ato em que o servidor tomar posse;
h) declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
i) possuir e comprovar o nível de escolaridade, pré-requisito exigido para o exercício do cargo e o registro no órgão competente, quando
for o caso.
j) ter aptidão física e mental para o exercício do cargo, atestado em laudo médico.
$SUHVHQWDURXWURVGRFXPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRVjpSRFDGDSRVVHFRQIRUPHDOHJLVODomRPXQLFLSDOHPYLJRU
$LQH[DWLGmRGDVLQIRUPDo}HVHRXLUUHJXODULGDGHVQRVGRFXPHQWRVDLQGDTXHYHUL¿FDGRVSRVWHULRUPHQWHDRSURYLPHQWRRFDVLRQDUmR
sua exoneração.
9.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Modelo – SC.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
$VSXEOLFDo}HVVREUHR&RQFXUVR3~EOLFRVHUmRD¿[DGDVQR0XUDO3~EOLFRGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH0RGHOR6&QRVHXHQGHUHoR
eletrônico, www.modelo.sc.gov.br, e no endereço eletrônico da empresa executora, www.icap.net.br.
11.2. Decorrido o prazo da homologação do Concurso Público, a empresa contratada entregará ao Município de Modelo – SC todos os
UHJLVWURVHVFULWRVRULJLQDLVJHUDGRVQRFHUWDPH ¿FKDVGHLQVFULomRFDGHUQRVGHTXHVW}HVGDSURYDHVFULWDOLVWDVGHSUHVHQoDWHUPRVGH
abertura de envelopes de provas, termos de lacre de envelopes, atas de ocorrências por sala, recursos e respostas da banca examinadora),
exceto os cartões respostas.
11.3. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Concurso Público é o da Comarca de Modelo (SC).
11.4. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público do Município de
Modelo – SC em conjunto com a empresa contratada pela execução do mesmo – ICAP – Instituto de Consultoria em Administração Pública.
11.5. Fica delegada competência à empresa ICAP – Instituto de Consultoria em Administração Pública para: deferir, indeferir as inscrições;
publicar o documento da homologação das inscrições; elaborar, aplicar, corrigir e avaliar as provas escritas, apreciar os recursos previstos
QRLWHPGHVWH(GLWDODSUHVHQWDURUHODWyULR¿QDOFRPDFODVVL¿FDomRGRVFDQGLGDWRVHSUHVWDULQIRUPDo}HVVREUHR&RQFXUVR3~EOLFR
eGHFRPSHWrQFLDGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGH0RGHOR±6&DKRPRORJDomRGRUHVXOWDGR¿QDOGR&RQFXUVR3~EOLFR
11.7. O Prefeito do Município de Modelo – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Concurso Público, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
11.8. É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer
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do Município de Modelo, SC e do Instituto ICAP.
11.9. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I. Atribuições aos Cargos.
Anexo II. Conteúdo programático.
Anexo III. Requerimento pedido de isenção de taxa de inscrição.
Anexo IV. Cronograma.
Anexo V. Formulário de Títulos.
Modelo (SC), 07 de dezembro de 2015.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito do Município de Modelo

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 2243/2015
LEI COMPLEMENTAR N° 2243/2015 de 07 DE DEZEMBRO DE 2015
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA “IMÓVEL LEGAL”,
COM REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ITBI PARA TRANSMISSÃO DE
BENS IMÓVEIS CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo – SC, no
uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no inciso I,
do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal,
FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores de Modelo SC, votou,
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
$UW)LFDFULDGRR3URJUDPD³LPyYHOOHJDO´FRPD¿QDOLGDGHGH
incentivar a regularização imobiliária de imóveis, sendo os construídos pela Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina
– COHAB/SC, os imóveis alienados pelo Municipio de Modelo SC e
os localizados no Bairro Palmeiras Quadras 67 – 69 -71 objetivando
DRXWRUJDGHHVFULWXUDS~EOLFDHUHJLVWUR¿FDUHGX]LGRDDOtTXRWD
sobre o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Direitos –
ITBI para 0,15% do valor venal do imóvel.
3DUiJUDIR~QLFR3DUD¿QVGHVWD/HLVHUmRFRQVLGHUDGDVWRGRVRV
imóveis construídos pela Companhia de Habitação do Estado e
Santa Catarina – COHAB/SC, através de seus diversos programas
habitacionais e que em seu nome estiveram no Cartório de Registros de Imóveis das circunscrições que abrangerem este Município
e igualmente os imóveis alienados pelo Municipio de Modelo SC
no Loteamento Muxfeldt e imóveis localizados nas quadras 67, 69
e 71, no Bairro Palmeiras sendo a 1ª transferência do registro do
loteamento ao proprietário, no Municipio de Modelo SC.
Art. 2º - Esta Lei objetiva atender e incentivar o Programa de Regularização Fundiária no Municipio de Modelo SC, pelo período de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação
desta Lei.
Art. 3º. – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 07 de dezembro de 2015.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal de Modelo
Registrada e Publicada na data supra:
JANICE MARTINI MULLER
CONTADORA
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LEI MUNICIPAL Nº 2238/2015
LEI MUNICIPAL Nº 2238/2015 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
DISPÕE SOBRE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO MODELENSE DE ESPORTES, DE MODELO SC, PARA O EXERCÍCIO DE
2016, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo - SC, no
uso de suas atribuições legais em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores de Modelo SC,
votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar conWULEXLomR ¿QDQFHLUD D $662&,$d2 02'(/(16( '( (63257(6
3HVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRFRP¿QVHVSRUWLYRVLQVFULWDQR
CNPJ/MF sob nº 14.488.594/0001-36, com sede na Rua XV de novembro, Centro, do Município de Modelo - SC, nos termos da presente Lei.
$UW$FRQWULEXLomR¿QDQFHLUDVHUiGHDWp5 &LQquenta e quatro mil reais.), para o exercício de 2016, a ser pago
em até 12 (doze) parcelas mensais, destinados à manutenção e
desenvolvimento das atividades desportivas, recreativas e demais,
FRQIRUPH¿QDOLGDGHVHGLVSRVLo}HVHVWDWXWiULDVREVHUYDGDVDVGLVposições legais.
Art. 3º. Para celebrar o convenio e recebimento dos recursos, a
entidade deverá apresentar os seguintes documentos:
D 2ItFLRMXVWL¿FDQGRDWUDQVIHUrQFLDHVROLFLWDQGRDOLEHUDomRGRV
recursos;
b) Plano de Trabalho devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da entidade, contendo as informações legais;
c) Cópia autenticada da Ata que elegeu a atual diretoria, como
prova de seu mandato;
d) Cópia do Estatuto e de seu respectivo registro;
e) Prova que a entidade é correntista de Banco, através de Declaração do Gerente que conste o nome da entidade, número da
agência, conta corrente e data, vinculado ao objeto;
f) Cópia do CPF e da carteira de identidade dos Responsáveis;
(presidente e tesoureiro);
g) Fotocópia do Cartão CNPJ da entidade;
h) Certidões Negativa de Débitos ou Positivas com efeitos de NeJDWLYD&HUWL¿FDGRVGH5HJXODULGDGHFRQIRUPHGLVSRVLo}HVOHJDLV
i) Relatório de atividades desenvolvidas nos últimos doze meses;
j) Cópia do Alvara de funcionamento;
l) Comprovante de endereço da entidade e do seu representante;
m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do art. 29, inciso V da lei 8.666/93, quando envolver o pagamento de pessoal com os recursos pretendidos;
Q &HUWL¿FDGRH(QWLGDGH%HQH¿FHQWHGHDVVLVWrQFLDVRFLDOHPLWLGD
por Conselho de Assistência Social, nos termos da legislação, se
for o caso;
o) Atestado de Funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal
RXyUJmRGH¿VFDOL]DomRFRPMXULVGLomRVREUHDHQWLGDGHGRPXQLFtpio a que pertencer a entidade, com data de emissão não superior
a doze meses;
p) Outros documentos julgados necessários, solicitados pela concedente.
$UW$HQWLGDGHEHQH¿FLDGDGHYHUiDSOLFDURVUHFXUVRVUHFHELGRVSDUDRV¿QVDTXHIRLVROLFLWDGRGHYHQGRSUHVWDUFRQWDVHP
até 30 (trinta) dias de seu recebimento ou conforme cronograma
ItVLFR¿QDQFHLURMXQWRD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH0RGHOR6&
Art. 5º. A prestação de contas será composta dos seguintes documentos:
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