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APRESENTAÇÃO

As Licitações do Mercado Público de Florianópolis

O informativo Acontece é direcionado ao servidor municipal de Florianópolis e destaca 
as principais ações da SMA - Secretaria Municipal de Administração. A edição n°2 do 
informativo foi produzida para atualizar os servidores sobre as principais mudanças da 
administração e promover as ações mais importantes da SMA no segundo semestre de 
2013. 
Uma das mudanças recentes ocorreu na própria nomenclatura da Secretaria após a 
reforma administrativa. Com a publicação da Lei Complementar n.º 465, de 28 de junho 
de 2013, a antiga nomenclatura - Secretaria Municipal de Administração e Previdência – 
passou a chamar-se apenas Secretaria Municipal de Administração. 
A referida Lei teve como principal fi nalidade introduzir uma nova organização 
administrativa e programar um novo modelo de gestão e governança municipal.

Entre as matérias desta edição, destacamos a Licitação do Mercado Público de 
Florianópolis, os projetos vencedores do Prêmio Banco de Ideias, as mudanças no 
Portal do Servidor, o Projeto Poupa Papel, Talento do Servidor, a Nova Gestão da frota 
de veículos, a Primeira Semana do Servidor, Portal Transparência, a Implantação do 
Gespública e o sucesso do Programa de Capacitação Continuada retomada pela atual 
administração. 

As notícias da SMA são publicadas sempre no Portal da PMF, para conferir e fi car por 
dentro de todos os projetos e atividades da Secretaria Municipal de Administração basta 
acessar: www.pmf.sc.gov.br/sadm 
Boa leitura!

ESPECIAL

A SMA participou diretamente das ações que resultaram no início de recuperação de 
nosso patrimônio histórico, o Mercado Público de Florianópolis:

O Processo de Concorrência nº 095/2011, cujo objeto foi a concessão de 114 espaços 
“box” do Mercado Público de Florianópolis, foi fi nalizado em julho, com 64 empresas 
vencedoras, arrecadando-se o valor de R$ 8,6 milhões.

Em novembro, foram publicados os vencedores de outros 39 boxes do Processo de 
Concorrência nº 518/2013 cujas ofertas fi nanceiras alcançaram R$ 4,7 milhões.

A empresa JK Engenharia de Obras Ltda. foi a vencedora do processo licitatório para obra 
de restauro e adequações do Mercado Público. A obra, orçada em R$ 7,2 milhões, teve 
início no dia de 18 de novembro.

No dia 26 de novembro foi divulgado o projeto vencedor do Concurso Nacional para 
Cobertura do Vão Central do Mercado Público. A premiação, o projeto executivo e a obra 
serão realizados com os recursos arrecadados nas licitações para concessão dos espaços 
no Mercado Público.

A PMF nos próximos meses realizará um grande restauro no Mercado Público de modo a 
adequá-lo ao novo mix de produtos, composto por lanchonetes, armazéns, restaurantes, 
bares, empórios diversifi cados, padaria, cafeterias, artigos de festa, livraria, fl oricultura, 
sorveteria, artesanatos, chapelaria, chaveiro, sapateiro, costureira, barbearia, farmácia 
popular, sucos, agropecuária, tecidos, confecções, alimentos regionais, hortifruti, 
açougue, peixarias, etc. O objetivo do novo mix de serviços, com 116 boxes, é enaltecer 
e preservar a cultura local.

Novo projeto do Mercado Público de Florianópolis

Ao longo dos anos viemos acompanhando a evolução da degradação de 
um dos nossos maiores símbolos históricos, em razão da estagnação e o 
desvio de seguimento de relevância pública dos comércios ali estabelecidos 

e o impedimento, por anos, de uma ação precisa, como a realizada agora por essa 
administração pública municipal para corrigir e resgatar este valoroso ponto 
de encontro da comunidade fl orianopolitana e importantíssimo cartão postal 
para os turistas que aqui nos visitam.

João Batista Lohn, Presidente da CDL/Florianópolis



Novo sistema de gestão da 
frota entra em operação

Práticas inéditas motivam 
servidores públicos municipais

Programa Geração do 
Futuro será ampliado

Portal da Transparência 
tem 58 mil acessos

Formatura da primeira turma do Programa
SMA apresenta o novo sistema de frota dos veículos

O Prefeito Cesar Souza Junior, reuniu-se com o Secretário da SMA, Gustavo Miroski, o 
Superintendente do IGEOF Everson Mendes, a Diretoria do CIEE e representantes das 
comunidades Vila União e Vila Aparecida, para avaliar os resultados dos cursos oferecidos 
na primeira edição do Programa Geração do Futuro.
A avaliação positiva impulsionou a decisão do Prefeito em dar continuidade ao programa 
nas comunidades e ampliar os cursos em outros bairros: “queremos criar reais 
oportunidades para os jovens de Florianópolis através do Geração do Futuro, o nosso 
desafi o esta só começando, mas através do programa vamos chegar ao encontro desses 
jovens rapidamente” comentou o Prefeito Cesar Souza Junior.

A segunda edição do Geração do Futuro foi promovida nos bairros Rio Vermelho e 
Costeira nos meses de outubro e novembro, e ofereceu o Curso de Noções em Turismo e 
Hotelaria, totalizando 60 horas/aula.
O objetivo do Programa é não só capacitar o estudante, mas efetivamente gerar 
oportunidade de estágio e emprego na Prefeitura e em parceiros na iniciativa privada. As 
turmas são compostas por 40 alunos e terão formatura e possibilidade de inserção no 
mercado de trabalho na alta temporada.O sistema foi apresentado pela SMA para todas as pastas da Prefeitura de Florianópolis. 

Toda a rotina dos carros e motoristas é monitorada através da identifi cação eletrônica, e 
isso permite que o gerenciamento da administração controle com rigidez os gastos com 
combustível e manutenção dos carros.
Como exemplo, no mês de Agosto de 2012 a Secretaria de Administração gastou R$ 
977,10 reais com combustível. Em Agosto deste ano, quando a nova gestão da frota foi 
instituída, reduzimos para R$ 769,54 reais o custo mensal. 
A economia ocorreu também nos outros órgãos do município em proporções ainda mais 
signifi cativas. 
A atuação do novo sistema da frota vai permitir uma economia estimada em R$ 50.000,00 
por mês nos abastecimentos e manutenções de veículos da frota da PMF no próximo ano.

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas”. A 
frase do escritor francês Michel de Montaigne data de 1500, no entanto permanece atual. 
Comemoramos o dia do Servidor Público, data instituída para homenagear aqueles que 
diariamente se destacam pelo comprometimento, dedicação e presteza em sua área de 
atuação. Ser servidor público é atender o direito do cidadão, sendo o cidadão! Trabalha-
se pelas instituições públicas, sempre em busca do bem comum. Por isso, a homenagem é 
justa, afi nal, o seu trabalho faz a diferença na vida de muita gente. Sendo assim, como política 
de gestão de pessoal, cabe aos administradores públicos a responsabilidade de motivar 
seus servidores e apresentá-los aos novos métodos e práticas inéditas na administração 
pública. Para tanto, diversas ações encontram-se em curso na Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, como: a elaboração do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários do quadro 
civil, demanda histórica dos servidores municipais; Programa de Capacitação Continuada, 
direcionado ao desenvolvimento e a atualização do servidor; resolução de processos 
funcionais, totalizando 1.700 processos administrativos com decisão fi nal; novo Portal do 
Servidor, atualizado e moderno; Prêmio Banco de Ideias, com o objetivo de estabelecer como 
prática o fortalecimento do diálogo entre a administração 
e os servidores; Clube do Servidor, que proporciona 
aos servidores descontos e benefícios na aquisição de 
produtos e serviços; Talento do Servidor, com o incentivo 
às aptidões dos servidores criando oportunidades de 
manifestação e; o Programa de Saúde Preventiva, com a 
proposta de intervenção nos locais de trabalho de modo a 
contribuir para redução do absenteísmo com o aumento da 
produtividade e qualidade de vida dos servidores. Tratam de 
ações focadas em estimular habilidades básicas e de gestão 
dos servidores, ou seja, exercitar suas competências, 
abordando relacionamento interpessoal, autoestima, 
capacidade de liderança e desenvolvimento profi ssional. 
Apoiar o desenvolvimento do servidor deve ser meta das 
administrações. Capacitá-los e valorizá-los refl etirá na 
qualidade dos serviços prestados e por consequência na 
satisfação do cidadão.

O Portal da Transparência da Prefeitura de 
Florianópolis foi lançado em abril deste ano e já 
recebeu mais de 58 mil acessos desde então. 
Entre os links mais acessados estão a folha de 
pagamento dos servidores e as licitações que 
somaram 65% dos acessos.
As demais procuras estão relacionadas à 
receita municipal, execuções orçamentárias, 
despesas, consultas sobre diárias, dados do orçamento e compras diretas feitas pela 
Prefeitura.
 O Portal da Transparência foi desenvolvido por servidores da Prefeitura sob a coordenação da 
SMA e é considerado um dos mais completos entre as prefeituras do Brasil.
Para acompanhar basta acessar o link: www.pmf.sc.gov.br/sites/transparencia1/

ARTIGO TRANSPARÊNCIA

TECNOLOGIA

INCENTIVO

Programa criado pela SMA em parceria com o CIEE continua para incentivar o primeiro 
emprego

Secretário Municipal da 
Administração - Gustavo Miroski

O novo sistema melhorou muito nosso trabalho, antes, quando o 
controle era feito por requisição tínhamos que aguardar assinatura 

para abastecer e a fi scalização do consumo por carro era desorganizada, 
com o novo sistema agora cada secretária tem seu controle real de consumo.

Jarbas Alcides de Espíndola, Motorista da Secretaria de Planejamento 
Orçamento e Gestão.

Foi o melhor curso que já fi z, abriu muitas portas para seguir o meu 
sonho. Queria muito que meus amigos da comunidade participassem e 
soubessem que há chance de fazer diferente.

Luis Filipe Silva, 20 anos, Aluno do Programa Geração do Futuro



A Busca pela Excelência

Nova metodologia é 
adotada para acelerar a 
conclusão de processos 
funcionais.

O sucesso da Primeira
Semana do Servidor
A Primeira Semana do Servidor foi instituída para comemorar o Dia do Servidor Público 
e proporcionou aos servidores do município de Florianópolis muitos momentos de 
descontração e alegria.
Centenas de servidores puderam curtir diversos shows, apresentações artísticas e 
culturais, e participar da Primeira Gincana do Servidor que realizou torneios e diversas 
atividades cognitivas para as equipes inscritas.
O primeiro lugar da gincana fi cou com a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda, 
o segundo lugar foi da equipe dos funcionários da Folha de Pagamento da Secretaria 
Municipal de Administração, a Secretaria Municipal da Educação fi cou com a terceira 
colocação, e o quarto lugar foi da equipe formada pelos motoristas da PMF. 
A Primeira semana do Servidor terminou com o show da Banda Dazaranha, sorteio de 
brindes e corte de bolo, homenageando todos os servidores pela data especial.

A SMA é a primeira Secretaria do município que participa do Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização - Gespública. O programa é o resultado de uma série de 
iniciativas do Governo Federal para promover a gestão pública de excelência em diversas 
entidades e órgãos do governo. 
O Gespública é um programa voltado para a disposição de resultados e busca contribuir 
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados mediante aperfeiçoamento 
da gestão administrativa. Trabalha-se com ações, metas e resultados.
Os servidores da SMA participaram do Workshop “Gestão para Excelência” ministrado 
pela Coordenadora Estadual do Gespública Karen Bayestorff , e iniciaram o processo de 
adesão das técnicas do Gespública no âmbito da Secretaria de Administração.
Após a SMA, o programa será apresentado para as outras pastas de modo a auxiliar no o 
desempenho institucional do governo municipal.

Após mapear os processos, a SMA, através da Diretoria de Gestão de Pessoas e da 
Assessoria Jurídica da Secretaria, observou que alguns processos estavam parados 
desde 2011 e organizou um mutirão para que as análises fossem rapidamente concluídas. 
Cerca de 1.500 processos administrativos funcionais foram concluídos para pagamento.
Entre os procedimentos detectados estavam processos de Insalubridade, Gratifi cação 
de Incentivo, Risco de Vida, Dedicação Exclusiva, Abono Permanência, Hora Extra, Férias, 
Averbação de Tempo de Serviço, Incidência de Encargos Previdenciários, entre outros.

DESTAQUES

Equipe da Secretaria da fazenda vencedora da Primeira gincana do Servidor

Secretario Gustavo Miroski com a comissão organizadora da Primeira Semana do Servidor

Servidores curtiram o Show da Banda Dazaranha

Servidores municipais durante os encontros da Capacitação Continuada

Programa de Capacitação recebe 800 
servidores municipais em 2013
O Programa de Capacitação Continuada direcionado ao desenvolvimento dos servidores 
foi retomado pela Prefeitura através da SMA e rendeu bons encontros entre os servidores 
de diversas secretarias e órgãos este ano. 
Cerca de 800 servidores participaram da programação elaborada em parceria com o 
SEBRAE/SC, que ofereceu cursos diversos como: Planejamento Financeiro, Modernização 
Administrativa, Acompanhamento Funcional e Desenvolvimento Profi ssional, entre 
outros.
O Programa continuará no próximo ano, com a programação focada em estimular as 
habilidades e fomentar o conhecimento dos servidores a fi m de melhorar e aprimorar a 
qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

A Semana do Servidor além de ter sido um momento de integração e 
diversão, também foi uma forma de valorização dos servidores, 
dando aquela injeção de ânimo que tanto precisamos.

Renata Leandro Becker,  Assistente Administrativo da SMA.

“Sinto-me valorizada e respeitada, sou uma das servidoras benefi ciadas 
por essa iniciativa da atual administração. Muito obrigada” 

Maria de Lourdes Morais de Miranda, Servidora do Departamento 
de Acompanhamento Funcional e Desenvolvimento Profi ssional da SMA.

Secretario Gustavo Miroski e Secretario Adjunto Ivan Grave durante a fi nalização dos processos



Gestão da Frota
“A prefeitura de Florianópolis esta implantando um 
novo sistema para controlar a sua frota de veícu-
los. As antigas requisições em papel estão sendo 
substituídas por cartões de identificação eletrônicos. 
A redução com gastos com combustível e oficina 
mecânica deve alcançar cerca de 30%”.
Coluna Visor - Diário Catarinense 04/07/13

Portal do Servidor mais acessível 

Prêmio Banco de Ideias promove novas ações

Secretaria
em evidência

Clube do Servidor tem novas parcerias

Nova Diretoria

Através da Diretoria de Gestão de Pessoas, a SMA conseguiu melhorar ainda mais a 
comunicação com o servidor. A   página oficial da Secretaria passou por alterações no menu 
para facilitar o acesso às informações e agora todas as consultas on-line e informações 
importantes direcionadas exclusivamente ao servidor, como: plano de saúde, formulários, 
folha de pagamento, cadastro funcional e notícias em geral são encontradas em único espaço, 
o Hotsite do Portal do Servidor.
O Hotsite do Portal do Servidor é exclusivo para os servidores do município, tudo foi planejado 
para que o gerenciamento do conteúdo ficasse mais simples, fácil e rápido. 
A área funciona como um canal de relacionamento direto com a Diretoria de Gestão de Pessoas, 

com o objetivo de melhorar a comunicação, e minimizar o trabalho da equipe no atendimento ao servidor, basta acessar: 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/portalservidor/

O Talento do Servidor foi criado para despertar talentos individuais 
desconhecidos e identificar os servidores municipais que possuem 
aptidões artísticas e desejam manifestar suas habilidades em público. 
Para fazer parte desse grupo conheça como funciona o projeto Talento do 
Servidor no Hotsite: http://www.pmf.sc.gov.br/sites/portalservidor/ 
No Projeto Poupa Papel o objetivo é incentivar a reciclagem e a 
diminuição da quantidade dos papéis que circulam na Secretaria. 
A campanha é pioneira entre as Secretárias e Órgãos do município 
e as lixeiras diferenciadas com a logomarca do projeto já estão nos 
corredores da SMA, qualquer servidor pode contribuir e depositar os 
papéis que estão sendo destinados para a reciclagem.

O Clube do Servidor foi criado para proporcionar aos servidores municipais de Florianópolis 
descontos e benefícios na aquisição de produtos e serviços em diversos segmentos, com 
objetivo de trazer economia para todos os servidores ativos efetivos e temporários, 
inativos, pensionistas e dependentes.

Conheça as empresas parceiras através do hotsite do Clube do Servidor: 
www.pmf.sc.gov.br/sites/clubeservidor

A Associação dos Servidores 
da SMA possui nova diretoria, a 
cerimônia de posse dos novos 
membros foi realizada no Gabinete 
da SMA.
A equipe é formada pelo servidor 
Renato Dutra, intitulado como 
novo Presidente; Celeste Regina 
dos Santos, Vice-Presidente; e os 
demais membros: José Geraldo 
Danielsk, Luciana Bela Cruz Bruno, 
Ivanete Venturini, Maria de Lourdes 
Morais de Miranda, Robson Luiz 
Cidral, Gelma Gonçalves Tomé, 
Anoldo Nicanor dos Santos, Cláudia 
Lorenzi Rampinelli e Alex Sandro 
Valdir da Silva.
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Alterações na página tornam o acesso do servidor mais rápido e fácil

SMA é destaque nos principais veículos impressos 
de Florianópolis, confira algumas publicações:

Ideias vencedoras como Talento do Servidor e Poupa Papel já são realizadas pela Secretaria

FUNCIONAL BOX

EXPEDIENTE

Rua: Conselheiro Mafra, 656, Centro - Florianópolis - 7º andar
www.pmf.sc.gov.br/entidades/sadm/

Talento do Servidor Projeto Poupa Papel

Limão em Limonada
“A boa notícia, diz, é que o edital está pronto para ser 
lançado novamente, agora considerado referência 
pela transparência e pela defesa do interesse público. 
A intenção é concluir nova licitação para os 47 boxes 
do Mercado Público até o final do ano. E com os R$ 
9 milhões pagos na assinatura do contrato pelos 
67 vencedores a Prefeitura promete uma “senhora 
reforma no cartão-postal”.
Coluna Visor - Diário Catarinense 01/07/13

Poupa Papel
“Um bom exemplo da Secretaria de Administração de 
Florianópolis: o projeto Poupa papel quer incentivar a 
reciclagem e reduzir a utilização de papel no cotidiano 
do serviço público”
Coluna Ponto Final – Notícias do Dia 27/08/2013

Rumo ao Guiness
“A Diretoria de Licitações da Prefeitura de Flori-
anópolis tem tudo para ganhar o prêmio de maior 
produtividade na administração municipal. Desde o 
início do ano, foram nada menos do que 700 editais na 
rua. Alguns complexos como o do mercado Público, 
dos estacionamentos, transporte coletivo, plano 
de saúde dos servidores, construção de unidades 
de saúde, entre outros. Agora, por determinação 
da justiça. É a vez das funerárias serem licitadas. A 
Secretaria de Administração pretende publicar o 
processo até o fim do ano”.
Coluna Visor - Diário Catarinense 08/10/13

Portal do Servidor

Clube do Servidor

Posse da Nova Diretoria da Associação dos Servidores da SMA

Bolso em Dia
“A segunda parcela do 13º, que poderia ser quitada 
até dia 20 de dezembro, será depositada amanhã. São 
quase R$ 19 milhões pagos a 11 mil servidores, que 
movimentarão a economia da Capital”. 
Coluna Panorama – Notícias do Dia 27/11/2013

Inclusão
“O Programa geração do Futuro, parceria da 
Secretaria de Administração de Florianópolis com 
o CIEE, vai oferecer aos jovens dos bairros Rio 
Vermelho e Costeira do Pirajubaé o curso de Noções 
em Turismo e Hotelaria, com o objetivo de criar 
oportunidades reais de trabalho em diversos locais 
da cidade, principalmente na alta temporada. Jovens 
da Vila Aparecida e Vila União já participaram do 
programa”.
Coluna Ponto Final – Notícia do Dia 21/09/2013


