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Portarias PG
PORTARIA - Procuradoria Geral
Nº 005/13
O Procurador Geral do Município de Laguna,
Dr. VICTOR BAIÃO PEREIRA, no uso de suas
atribuições, no intuito de distribuir tarefas
entre os advogados lotados na Procuradoria
do Município, resolve redesignar as seguintes
funções:
1) Distribuição e controle de processos judiciais de ordem geral, na esfera estadual, representação da Procuradoria Geral na ausência
do Procurador Geral, excetuando-se os específicos, orientação na transição de Pescaria
Brava, atuação em processos judiciais na
Justiça Estadual, Dr. VANDERLEI LUIZ
SCOPPEL;
2) Controle de prazos judiciais que envolvam
matéria de ordem tributária e fiscal, junto a
Justiça Estadual e Federal, em todas as instâncias, e de processos administrativos de
ordem tributária e fiscal, Dr. LEANDRO
SCHIEFLER BENTO;
3) Pareceres e assinaturas de contratos, em
especial em licitações, convênios e subvenções,
acompanhamento em processos licitatórios,
orientando os procedimentos desde a origem
até a sua publicação, Dra. ADRIANE ROSA
PAVANATTO;
4) Controle e distribuição de processos
administrativos de ordem geral, excetuandose os específicos, atuação em processos
judiciais na Justiça Federal e Estadual, e
substituição a Dra. Adriane em caso de férias
ou impedimento, Dr. LUIS FERNANDO NANDI
VICENTE;
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zos judiciais de ações que tramitam na Justiça
Federal, em todas as instâncias, Dr. RICARDO
AUGUSTO SILVEIRA;
5) Elaboração de decretos e projetos de lei,
encaminhamento ao Legislativo e sua
publicação, atuação e controle de prazos
judiciais na Justiça do Trabalho, em todas as
instâncias, e processos administrativos que
envolvam servidor, e atuação em processos
judiciais na esfera estadual, Dr. ADRIANO
TEIXEIRA MASSIH;
7) Oferecimento de ações novas, conforme
determinação do Procurador Geral, pareceres
em processos administrativos de ordem geral,
designados pelo advogado responsável, atuação em processos judiciais na Justiça Federal e Estadual, e substituição a qualquer dos
que se ausentarem por motivo de férias ou
licença, excetuando-se casos específicos, Dr.
PAULO CÉSAR RODRIGUES;
8) Pareceres em processos administrativos
relacionados à área da Saúde, bem como
atuação em processos judiciais relacionados
à área da saúde, designados pelo Procurador
Jurídico, Dr. GERALDO GUEDES.

Nº 394

Portarias RH
PORTARIA - Recursos Humanos
Nº 538/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC,
SR. EVERALDO DOS SANTOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, promulgadas em 11
de julho de 2000,
R E S O L V E:
NOMEAR, ADRIANE ROSA PAVANATTO para
exercer o cargo em comissão de Assessora
Jurídica, PG 2, com lotação na Procuradoria
Geral, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 22 de Março de 2013.
EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na presente data,
sendo imediatamente publicada no mural da
Procuradoria Geral e deverá ser posteriormente publicada no Diário Oficial do Município, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria P.G. nº 01/2013.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC., 22 de março de 2013
VICTOR BAIÃO PEREIRA
Procurador Geral do Município

4) Pareceres em processos administrativos
de ordem tributária e fiscal, designados pelo
Procurador Fiscal, atuação e controle de pra-
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