
NÃO se esconda. NÃO se cale. 
Denuncie. Disque 180

A  l e i  M a r i a  d a  P e n h a  é  p a r a  f a z e r  v a l e r  o s  
s e u s  D I R E I T O S !

Serviços e Programas 
direcionados às mulheres

oferecidos pela Prefeitura de Florianópolis



Centro de Referência em 
atendimento à Mulher Vítima de Violência (CREMV)
Atende mulheres em situação de violência, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h. No local é oferecido atendimento com assistente 
social, psicólogos.Não é necessário agendamento. 

Mais informações: 
cremv@pmf.sc.gov.br ou (48) 3224-7373.

Projeto Lei Maria da Penha nas Escolas
O projeto é uma iniciativa do CREMV e visa levar mais conhecimen-
to para alunos e professores sobre formas de prevenir e combater 
a violência contra a mulher.

Casa de Passagem para Mulheres em Situação 
de Rua e/ou Violência
Em local sigiloso, mulheres vítimas de violência são acolhidas e 
recebem todo suporte necessário para lidar com a situação e reto-
marem sua vida.

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas famílias (Sepredi)
O serviço é executado via Creas Ilha e Creas Continente e atende 
pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, moradores de Floria-
nópolis, que tenham tido seus direitos violados no contexto familiar.

Mais informações: 
(48) 3216-5232 ou presencialmente, pelo endereço Rua Rui Barbosa,
677, bairro Agronômica.

Secretaria Municipal
de Assistência Social



Centro de Referência em Assistência Social da Tapera - 
CRAS SUL II 
O CRAS da Tapera possui o grupo de Acompanhamento Familiar de 
Mulheres, que utiliza o artesanato como forma de trabalhar diversos 
temas relacionados à vida da mulher. 

Mais informações: (48) 3338-1042

Centro de Referência em Assistência Social do Centro - 
CRAS Centro I
O CRAS Centro I disponibiliza o Grupo de Orientação de Direitos 
de Gestantes e Puérperas, Grupo de Apoio e Formação de Vínculo 
entre mães e o Grupo Natalidade Cidadã.

Mais informações: (48) 3222-0148.

Centro de Referência em Assistência Social da Trindade - 
CRAS Centro II
O CRAS Centro II também possui o grupo de Acompanhamento 
Familiar de Mulheres, e realiza diversas oficinas que visam tratar 
sobre prevenção e combate a violência contra a mulher. 

Mais informações: (48) 3338-1076 ou (48) 3338-1068.

Centro de Referência em Assistência Social de Capoeiras - 
CRAS Continente II 
No local, as mamães podem participar de diversas atividades. Há 
também o Projeto de Vida, um grupo de mulheres que trabalha ques-
tões relacionadas ao desenvolvimento pessoal e autoconhecimento.

Mais informações: (48) 3348-6237.  

Centro de Referência em Assistência Social dos Ingleses 
do Rio Vermelho - Cras Norte II
No local, jovens mulheres de 14 a 18 anos podem participar de um 
serviço de convivência onde aprendem mais sobre o empoderamento 



feminino, mercado de trabalho e oficinas de teatro e de dança. Nesse 
CRAS também há o Grupo Natalidade, que discute diversos temas 
ligados à gestação/gestante, ao puerpério e vida pós-maternidade.

Mais informações: (48) 3369-1302.

Instituto de Geração de 
Oportunidades de Florianópolis (Igeof)

Secretaria Municipal de 
Segurança Pública

Projeto Floripa com Elas
Lançada em abril de 2019, a iniciativa abriu 5 mil vagas em aulas 
gratuitas de defesa pessoal, exclusivas para mulheres. Mais de 300 
mulheres já participaram. Quem ainda quiser participar, pode se 
inscrever pelo link: bit.ly/floripacomelas.

Coral “Vozes que não se calam”
A iniciativa é da Guarda Municipal de Florianópolis e visa  promo-
ver momentos de lazer e estimular a autoestima das mulheres por 
meio da música. 

Mais informações: 
coralvozesquenaocalam@gmail.com.



Secretaria de Transportes e Mobilidade

Campanha contra o assédio no transporte coletivo
Lançada em novembro do ano passado, a campanha visa alertar 
sobre assédio nos terminais e dentro do transporte coletivo, onde 
as principais vítimas são as mulheres. O assédio, disfarçado de “en-
costadinha”, é crime e deve ser denunciado pelo número 153, da 
Guarda Municipal. Além disso, toda a frota de ônibus é monitorada 
em tempo real através de mais de 2 mil câmeras instaladas dentro 
e fora dos veículos. 

Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de 
Violência Sexual (RAIVS)
Além da Secretaria Municipal de Saúde, a Rede é formada por 
diversas instituições, como: Hospital Universitário, Instituto Geral 
de Perícias, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à 
Mulher e ao Idoso, Maternidade Carmela Dutra, Hospital Infantil, 
Secretaria Municipal de Assistência Social, de Educação e Consel-
hos Tutelares. A Rede atua com objetivo de oferecer proteção, 
atendimento de qualidade e em tempo adequado, com acompan-
hamento multiprofissional, intersetorial e integrado às pessoas em 
situação de violência sexual. 

Rede Cegonha
Visa garantir um atendimento médico seguro e humanizado às ges-
tantes desde o momento da confirmação da gravidez até o 
pós-parto e assistência às crianças.

Secretaria Municipal de Saúde



Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Pack Florianópolis
O Pack Brasil Adulto (Pratical Approach to care Kit), Kit de Cuidados 
em Atenção Primária em tradução livre,  é um conjunto de algoritmos 
baseado nas melhores evidências para a condução clínica das 
queixas trazidas pelas usuárias.

Há também, protocolos de enfermagem e clínicos voltados à saúde 
da mulher em todas as unidades básicas de saúde de Florianópolis; 
integração com o Projeto APICE ON, que visa a qualificação da assis-
tência ao parto; inserção de DIU de cobre por profissionais enfermei-
ros; teste rápido de gravidez  para detecção precoce, que possibilita 
o início do acompanhamento da gestante no tempo adequado;  
Comitê Municipal de Aleitamento Materno, que realiza o Mamaço 
Floripa na semana de aleitamento materno; e o comitê Floripa pela 
vida, de prevenção ao óbito materno.

Fundação Municipal de Esportes
A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude oferece 
diversos projetos que envolvem diferentes modalidades esportivas 
como futebol, futsal adulto e juvenil, voleibol e basquete. 

Mais informações: (48) 3228-6000.

Fundação Cultural Franklin Cascaes
A Fundação Cultural Franklin Cascaes oferece dois projetos: o Ren-
da-se à moda; e outro que oferece oficinas de renda de bilro nas 
comunidades. O objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino, 
independência e autonomia financeira e promoção da autoestima.



Projeto de Lei municipal Agosto Lilás
Institui no âmbito do município de Florianópolis o mês agosto lilás, dedi-
cado à conscientização e prevenção da violência conjugal, doméstica e 
familiar contra as mulheres.

Lei número 7625, de 5 de maio de 2008
Cria a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.

Lei número 10.527, de 23 de abril de 2019
Cria a política de transparência e combate à violência contra a população 
LGBT na Capital.

Educação

Lei ordinária 8679/2011 
Institui a inclusão dos estudos de 
gênero é emancipação feminina 
nos currículos das escolas munici-
pais de Florianópolis.

Lei ordinária 8978/2012 
Lei sobre o direito de preferência 
na matrícula em creches e esco-
las municipais de Florianópolis, 
dos filhos de mulheres vítimas de 
violência

Segurança

Lei Ordinária 10326/2018
Sobre a obrigatoriedade de divulga-
ção de avisos com o número do 
disque denúncia para casos de 
violência contra a mulher, o “disque 
180”.

Lei Ordinária 10423/2018
Cria o programa “Guardião Maria da 
Penha”.



Infraestrutura

Lei Ordinária 8721/2011
Garante a mulher, a prioridade na titularidade de habitações provenientes de 
programas de interesse social.

Lei Ordinária 8737/2011
Sobre a reserva de habitações populares para mulheres 
chefes de família.

Lei número 9031/2012
A mulher será preferencialmente indicada como titular em receber o 
aluguel social. Caso não seja possível, um membro da família 
poderá ser indicado como responsável pelo recebimento, assim 
como no caso de auxílio habitacional da Lei 9855/2015.

Assistência Social

Lei Ordinária 4948/1996
Lei que autorizou a criação do 
Centro de Apoio às mulheres 
vítimas de violência.

Mobilidade

Lei complementar número 
580/2016
Autoriza o poder executivo a 
conceder a gratuidade no 
transporte coletivo para 
mulheres que residem em 
Florianópolis, durante o perío-
do gestacional.

Saúde

Lei ordinária 9847/2015
Institui a política de prevenção e 
combate ao câncer de ovário em 
Florianópolis.

Lei Ordinária 10338/2018
Estabelece o programa de aten-
ção humanizada ao aborto legal 
e juridicamente autorizado em 
Florianópolis.

Lei Ordinária 5775/2000
Sobre a criação do comitê munici-
pal de estímulo ao aleitamento 
materno.



Datas festivas e de conscientização 
(Lei número 10.482/2019)

Semana do dia 8 de março
Semana da mulher.

Semana do dia 28 de maio
Semana municipal da saúde da mulher.

25 de julho
Dia municipal da mulher negra.

Outubro Rosa
Mês de ações de ações educativas e preventivas relacionadas à 
saúde da mulher.

25 de novembro
Dia municipal de mobilização pelo fim da violência contra a mulher.

Onde buscar ajuda em Florianópolis?

Violência contra a mulher: disque 180
Assédio: disque 153

Centro de Referência em Atendimento à Mulher Vítima de Violência (Cremv) 
Contato: cremv@pmf.sc.gov.br ou (48) 3224.7373.

Endereço: Rua Delminda da Silveira, s/n, bairro Agronômica, ao lado da Promenor.
Delegacia da Mulher de Florianópolis

Endereço: Rua Delminda Silveira, 65-83, bairro Agronômica.


