O informativo da Administração chega a sua 5ª edição neste mês!
Com o objetivo de informar o servidor municipal de Florianópolis com eﬁciência
e transparência, a SMA deseja tornar o informativo da Administração ainda
melhor a cada edição e fazer deste veículo uma referência entre os meios de
comunicação interna da Prefeitura Municipal de Florianópolis.
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As matérias levam ao conhecimento dos servidores as principais informações
sobre o ambiente funcional, bem como, conteúdos diversos sobre as ações
realizadas pela secretaria no primeiro semestre de 2015.
Desejamos a todos uma boa leitura, e lembramos que as notícias da SMA estão
sempre disponíveis na página da secretaria no Portal da PMF!
Basta acessar: www.pmf.sc.gov.br/entidades/sadm

DESTAQUE

Servidores terão novo portal corporativo
O portal corporativo vai permitir o acesso direto dos servidores aos sistemas de
trabalho, conteúdos, e notícias de interesse exclusivo do funcionalismo público
municipal.

O espaço virtual será disposto em uma única plataforma no portal da PMF,
conhecido por nomenclaturas mais populares como: Intranet ou Portal do
Servidor.

Neste único espaço de serviços e informações, os servidores poderão
compartilhar conteúdos, acessar sistemas de uso diário, enviar mensagens
privadas para grupos e colegas de trabalho, além de receber notícias da
administração ou de sua secretaria.

Com o suporte da equipe da Secretaria Municipal de Comunicação, a nova rede
corporativa deverá transformar-se no principal canal de comunicação interna
entre os servidores do município.

Através do novo portal, os servidores poderão realizar todas as consultas on-line,
como: folha de pagamento, formulários, manuais, plano de saúde, processos, e
outras informações funcionais.
O espaço já está sendo testado pelos servidores da SMA, e será expandido para
todos os servidores do município gradativamente.

“O Portal será importante e esperamos que proporcione ao servidor
mais praticidade e agilidade nas pesquisas, consultas e acesso às
notícias”.
Lucia Tereza Thomaz, da Fundação Franklin Cascaes

TRANSPARÊNCIA

Portal da Capital é o 6º mais completo do Brasil
A pesquisa que elegeu o Portal da
Transparência da Capital com um dos
mais completos e transparentes do
País, foi realizada pela ControladoriaGeral da União no primeiro semestre
deste ano. Chamada de Escala Brasil
Transparente (EBT), a pesquisa mediu
a transparência pública em estados e municípios brasileiros, e foi promovida
entre os meses de janeiro e maio de 2015 nos estados, municípios e capitais do
País.
No total, foram analisados 492 municípios com até 50 mil habitantes, incluindo
todas as capitais, e Florianópolis foi eleita a sexta capital brasileira mais
transparente, e a décima primeira entre os municípios.

Em maio do ano passado, a Associação Contas Abertas, cujo objetivo é
fomentar a transparência, o acesso à informação e o controle social da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios também divulgou seu Índice
de Transparência, indicando o Portal Transparência da Prefeitura Municipal
de Florianópolis entre os dez melhores do país.

“Antes de ser uma vitória local, serve de estímulo para em breve
atingirmos o 1º lugar. Só assim, dentro do mais alto espírito republicano,
continuaremos a ter o respeito de todos e, certamente, melhor
desempenho na Administração Publica.”
Procurador Oscar Juvêncio Borges Neto – Procuradoria Municipal

SERVIÇOS

Licitações
Através trabalho realizado pela Diretoria de Licitações da SMA, alguns processos
de licitação tão esperados em Florianópolis estão sendo concluídos.
Entre as principais licitações em 2015, destacamos:
Construção do Elevado do Rio Tavares; Ampliação do Centro de Saúde do
Abrãao; Ampliação do Centro de Saúde da Lagoa; Reforma e adaptação para
instalação da UPA infantil no prédio da UPA sul; Concessão do imóvel “Casa
de Câmara e Cadeia” para instalação do Museu Tecnológico.

Execução da cobertura do vão central do Mercado Público Municipal;
Recuperação da faixa de areia na praia da Armação do Pântano do Sul;
Recuperação e manutenção de praças, quadras esportivas, equipamentos e
brinquedos de parques infantis, localizados na região continental.
Instalação e manutenção de diversas unidades da Rede Municipal de
Educação, além da reforma e ampliação de Núcleos de Ensino Infantil e
unidades do Ensino Básico Municipal. Recuperação e manutenção de Decks
e Trapiches em toda a cidade, execução da Sinalização Turística, revitalização
da Rodovia Baldicero Filomeno – Trecho Freguesia.
Permissão para execução do serviço público de individual de passageiros
– Táxi; Concessão dos espaços “box” do Mercado Público do Continente, e
outros.

GESTÃO

Plano de cargos é realidade
As leis que aprovaram o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Civil PCCS, e o Plano de Carreira e Salários dos Agentes Comunitários de Saúde e de
Combate a Endemias - PCS, são resultado de um grande trabalho realizado em
conjunto entre a atual administração e o sindicato representante das categorias.
Diante desta demanda história, a Prefeitura demonstrou mais uma vez durante
na data-base deste ano, o comprometimento com os servidores, ao contemplar
o pagamento das primeiras etapas do PCCV e do PCS, no percentual de 30%
conforme a regulamentação das Leis Complementares n.501 e n.503 de 2015
que deﬁnem o cronograma de pagamento do PCS e PCCV respectivamente:

• 30% a partir de maio de 2015
• 20% a partir de maio de 2016
• 30% a partir de maio de 2017
• 20% a partir de maio de 2018
Entre as principais providências do PCCS, destaque para a nova tabela
de vencimento, com elevação dos pisos de vencimento, além da
incorporação de algumas gratiﬁcações e novo desenvolvimento funcional,
que vão atingir diretamente cinco mil servidores do quadro civil.

Já no PCS, destaque para a organização dos empregos de 466 Agentes
Comunitários de Saúde e 55 Agentes de Combate às Endemias em carreira,
e o desenvolvimento funcional por meio das modalidades de progressão e
promoção.
O plano de cargos é entre tantas ações importantes da Prefeitura, o apoio
primordial ao desenvolvimento proﬁssional dos servidores, pessoas que
diariamente se destacam pelo comprometimento e presteza em suas áreas de
atuação no serviço público municipal.
“O Plano de Cargos é sem dúvida um passo signiﬁcativo; tal igualdade
de oportunidades possibilitará que todos, com base individual e singular,
cresçam proﬁssional e pessoalmente, e isso, reﬂetirá em uma melhor
qualidade no processo de trabalho em campo e, sobretudo, em equipe,
onde todos ganham quando são valorizados.”
Luciana Reis - Agente de Saúde

Central do Servidor
A Central de Atendimento do Servidor inaugurada em outubro de 2014 realizou um
grandioso número de atendimentos funcionais no primeiro semestre deste ano.

Em um mês chega a efetuar a entrada de quase 2.000 processos funcionais.
No setor de microﬁlmagem, são realizados cerca de 40 atendimentos diários,
o setor recebe em média 30 processos por dia.
Entre os processos mais solicitados estão: licença a prêmio, aposentadoria,
auxílio creche, auxílio ﬁnanceiro, promoção por titulação.
A Central do Servidor veio como uma nova proposta de trabalho da SMA, e um
diferencial importante em 2015 - Atender com excelência o funcionalismo público
municipal composto por quase 12 mil servidores.
A Central do Servidor funciona das 8h ao meio-dia e das 13h às 19h, no piso térreo
do edifício Aldo Beck – Rua: Conselheiro Mafra, Centro. Informações adicionais
também podem ser encontradas na página da Secretaria: http://www.pmf.sc.gov.
br/entidades/sadm/

“A Central de Atendimento do Servidor foi uma ideia inovadora que
trouxe mais facilidade e comodidade no acesso às informações de
maneira rápida, eﬁciente e sem burocracias; é um ambiente agradável,
acolhedor, que demonstra respeito e valorização ao servidor público”.
Mirian dos Santos – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Em média a Central atende 70 servidores por dia

ESPECIAL

O Novo Mercado Público de Florianópolis
Até o ﬁm deste mês, os comerciantes da Ala Sul estão instalando suas estruturas
para iniciar o atendimento ao público na reabertura marcada para o dia 05 de
agosto.

Um dos melhores mercados do Brasil está surgindo na Capital

A maior obra de restauro da história do Mercado Público Municipal está sendo
ﬁnalizada pela Prefeitura.
Única em sua complexidade, a obra foi realizada sem o fechamento completo do
prédio histórico, algo inédito no país.
A SMA participou diretamente das ações que resultaram na recuperação
completa desse patrimônio, ao concluir as diversas licitações que envolveram
todo o processo.
A primeira estrutura entregue à população, denominada Ala Norte, reabriu em
junho de 2014, com a proposta de combinar atividades comerciais tradicionais
e modernas, sem deixar de lado a autenticidade e o caráter popular do espaço.

Os trabalhos para a instalação da cobertura retrátil do vão central do Mercado também foram iniciados.

E assim, o novo Mercado Público de Florianópolis vai tomando nova forma, e
estará funcionando 100% na alta temporada!

A Ala Norte tornou-se mais atrativa aos moradores e turistas.
Onde antes eram vendidos apenas calçados agora existem dezenas de atividades comerciais diferenciadas

Por ser um patrimônio histórico tombado, a reforma do mercado foi realizada de
forma minuciosa para que todos os detalhes fossem recuperados, um trabalho
demorado e complexo que visou à restauração total do prédio histórico da
cidade.
Para acompanhar as mudanças estruturais, o Mercado Público precisou também
de uma nova identidade visual, e a SMA mais uma vez contribuiu para que a nova
logomarca fosse escolhida ao lançar uma pesquisa de opinião pública em sua
página no Portal da PMF

“A Associação do Novo Mercado gostaria de reforçar a competência,
dinamismo e empenho da Secretaria de Administração nas etapas de
criação do novo Mercado Público de Florianópolis. Está sendo um elo
importante, e o bem maior será para todos, desde os moradores da
grande Florianópolis até o turista que nos visita; todos logo poderão
usufruir de um espaço público com muita qualidade”.
Aldonei de Brito – Presidente da Associação dos Comerciantes do
Mercado Público

EVENTOS

AÇÕES

Gestão pública municipal
será tema do 1º COAM
O Congresso Municipal da Administração – COAM
será realizado pela primeira vez em Florianópolis.
No mês de Outubro.
Através da parceria entre as secretarias municipais
de administração, educação e saúde, o COAM tem
como objetivo principal; promover um espaço
único de formação aos servidores, e possibilitar
a interação e o debate entre as diversas áreas de
conhecimento da administração pública municipal.
O 1º COAM será o evento oﬁcial de abertura da 3ª Semana do Servidor, que ocorre
no mês de outubro, e as inscrições poderão ser realizadas no hotsite do evento que
será lançado em breve na página da administração, no portal da PMF.
Fiquem atentos e acompanhem as notícias sobre o COAM em nossos canais de
comunicação!

Antecipação do 13º
Para antecipar a gratiﬁcação o servidor deverá acessar: www.pmf.sc.gov.br/
sites/portalservidor , e preencher o requerimento eletrônico na guia “Folha de
Pagamento”, opção “Pedido Adiantamento 13º”.
Conﬁra abaixo os prazos para requerer o adiantamento:
Período para solicitação:

Data do pagamento:

De 01 de junho a 15 de junho

Dia 29 de junho

De 16 de junho a 15 de julho

Dia 30 de julho

De 16 de julho a 15 de agosto

Dia 28 de agosto

De 16 de agosto a 15 de setembro

Dia 29 de setembro

De 16 de setembro a 15 de outubro

Dia 29 de outubro

Clube do Servidor
O Clube do Servidor já conta com quase 60
empresas parceiras, e está ampliando cada vez
mais.

“Parabéns aos idealizadores do COAM. Pensar em uma política de
formação intersetorial demanda, sobretudo, ações reﬂexivas e
democráticas que promovem a junção de saberes, que suscitem
práticas coerentes e consolidem um serviço público de qualidade.
Bela Iniciativa”.

Para conferir os locais onde os descontos
são oferecidos, acesse o hotsite do Clube do
Servidor:
www.pmf.sc.gov.br/sites/clubeservidor

Elaine de Paula – Secretaria Municipal de Educação

Florianópolis será sede do 65ª FONAC
O Fórum Nacional das
Secretarias Municipais de
Administração das Capitais
– FONAC - acontecerá entre
os dias 27 e 28 de agosto, e
Florianópolis foi escolhida como
anﬁtriã da 65ª edição do evento,
após disputar com as cidades de
Palmas (TO) e Campo Grande
(MS), o privilégio de recepcionar
27 secretários das capitais
do País para um encontro grandioso de debates e trocas de experiências sobre a
administração municipal.
O Secretário Municipal de Administração, Gustavo Miroski, esteve presente na
64ª edição, realizada em João Pessoa (PB) no mês de abril, e na oportunidade, foi
escolhido também como representante da Região Sul na executiva do FONAC.
Com a vinda do fórum para a cidade através da SMA, a Prefeitura terá a grande
oportunidade de promover em nossa cidade, um evento único, repleto de debates e
intercâmbio de ideias a ﬁm de modernizar a gestão pública no País.

Prêmio Banco de Ideias: Os vencedores da 3º edição
Cerca de 100 ideias foram inscritas no Banco de Ideias esse ano, e mais uma vez
a grande adesão dos servidores municipais contribuiu para que a administração
recebesse um grande número de propostas inovadoras e criativas.
Conheça os vencedores
1º lugar
Autor: Eleison Y Castro
Servidor da Secretária de Assistência Social
Ideia - Criação de um canal on-line entre o cidadão e a Prefeitura para envio de
eventuais denuncias sobre problemas de infraestrutura na cidade.
2º lugar
Autora: Claudia Regina Barbosa Poﬀo
Servidora da Secretária de Assistência Social
Ideia - Criação de software de comunicação entre todas as secretarias.
3º lugar
Autor: João Paulo Mello da Silveira
Servidor da Secretaria de Saúde
Ideia - Criar o agendamento de consultas por telefone para todas as equipes de
saúde da família.
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