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APRESENTAÇÃO
O informativo Acontece completa dois anos e chega a sua 4ª edição com muitas 
novidades; a primeira delas começa com a mudança da nomenclatura. 
Agora, o periódico da SMA passará a chamar-se Administração aderindo à 
política de padronização dos impressos produzidos pela Prefeitura.  
O informativo adota um novo nome, mas o conteúdo continua com o mesmo 
compromisso; trazer ao conhecimento dos servidores do município, as ações 
realizadas pela Secretaria Municipal de Administração.

Nesta edição, destacamos: a aprovação do Plano de Cargos e Salários, a reforma 
da Perícia Médica, a Inauguração da Central do Servidor, o lançamento do 1° 
Manual do Servidor, a efetivação do novo Sistema Integrado de Gestão, os 
vencedores da 2ª edição do Prêmio Bando de Ideias, os acontecimentos da 2ª 
Semana do Servidor, e muito mais!
As notícias da Secretaria estão sempre disponíveis no Portal da PMF, e para 
acompanhar basta acessar: www.pmf.sc.gov.br/sadm
Boa leitura!

Central de Atendimento do Servidor

DESTAQUE

1 – Nova Central do Servidor 
na busca pela excelência do 

atendimento

2 – Parte da equipe representando 
todos os servidores dos setores 

reformados

A Central do Servidor foi planejada para valorizar o funcionário público 
tornando os serviços oferecidos ao servidor mais efi cientes, rápidos e menos 
burocráticos. Como o novo procedimento de atendimento estabelecido pela 
SMA os servidores ativos e inativos do munícipio receberão um serviço que 
busca principalmente a excelência operacional. A Central de Atendimento do 
Servidor foi inaugurada durante as comemorações da Semana do Servidor e tem 
horário de atendimento das  13h às 19h, de segunda a sexta no piso térreo do 
Edifício Aldo Beck.

Maior agilidade na obtenção de informações referentes à:
 - licença prêmio – exoneração - certidão de tempo de serviço - tramitação de 
processos - andamento de processos - arquivos de processo
 
Facilidade na abertura de processos funcionais como: 
- licenças: maternidade por adoção, aperfeiçoamento profi ssional, acompanhar 
cônjuge, frequentar pós-graduação, frequentar mestrado, serviço militar 
obrigatório, licença sem vencimento, licença prêmio.
-  revisões: processo administrativo disciplinar, promoção de servidor, 
quinquênio.
- cancelamentos: licença sem vencimento, aumento de carga horária, dedicação 
exclusiva, redução de carga horária, faltas, licença prêmio, penalidade disciplinar, 
pensão, seguro, auxílio creche

Conheça um pouco mais dos serviços oferecidos:

E ainda:
- auxílio funeral  - auxílio creche  - auxílio fi nanceiro  - auxílio natalidade - 
autorização para frequência em curso - autorização para exame - ampliação de 
carga horária - alteração de jornada de trabalho – benefício do salário família - 
certidão de tempo de serviço - comprovação recolhimento FGTS – custeio 
para curso superior - declaração de período não averbado PMF – dedicação 
exclusiva  - disposição de funcionário – encaminhamento de hora extra –
exoneração e nomeação – férias – gratifi cação de produtividade  - inclusão 
de horas excedentes – incorporação de função gratifi cada –incorporação de 
horas extras – interrupção de licença sem vencimento- mudança de nível – 
nomeação de servidor - pagamento de horas extras – pagamento de férias 
– terço constitucional - parcelamento (UNISANTA) – programa capacitação 
e qualifi cação PMF  - promoção por acesso – promoção por horas de 
aperfeiçoamento
- prorrogação da licença de mestrado – prorrogação da licença sem 
vencimento  - progressão funcional – recurso administrativo/servidor  - 
redução de carga horária – regência de classe –  regularização de situação 
funcional – remanejamento de funcionário  - renovação de licença 
para mestrado – renovação licença sem vencimentos  - restituição de 
descontos anteriores – retroatividade de benefício - retroativo do adicional 
de insalubridade  - substituição de servidor – transferência de férias  - 
transferência de servidor 
E demais assuntos da vida funcional do servidor.

ADMINISTRAÇÃO
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Depois de 26 anos na luta pelo Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), os 
servidores públicos municipais de Florianópolis fi nalmente podem comemorar. 

A aprovação do PCCS pelo Prefeito Cesar Souza Júnior foi o resultado de um longo 
trabalho em conjunto entre a Secretaria Municipal de Administração e o sindicato 
que representa a categoria.

O plano valoriza o servidor, tanto na formação quanto nos pisos, e tem como objetivo 
principal, valorizar e capacitar o servidor público. 

O PCCS benefi cia diretamente 4.994 servidores, que terão seus cargos organizados 
em cinco classes, sendo elas identifi cadas pela natureza e pelo grau de escolaridade, 
habilitação e conhecimento exigível para o desempenho dos cargos: auxiliar, auxiliar 
de sala, técnico analista e arquiteto, engenheiro e modalidades.

Uma das mudanças que o projeto traz é o aumento dos pisos de vencimento das 
classes. Por exemplo, os profi ssionais de nível fundamental e médio, que hoje 
recebem R$ 871,34, passarão a ter o piso no valor de 1.244,05 e R$ 1.610,83, 
respectivamente.
As mudanças podem ser conferidas na integra na página da secretaria no portal da 
PMF. 

Através de um trabalho intenso 
realizado entre a Diretoria de Gestão 
de Pessoas e os setores da PMF, 
o manual compilou as legislações 
relacionadas ao servidor e reuniu os 
conceitos básicos e legais que regem 
o funcionalismo municipal, como: 
direitos, deveres, penalidades e 
responsabilidades dos servidores do 
município. 
O Manual do Servidor está disponível 
para download na página da SMA e 
será distribuído gradativamente nas 
secretárias e órgãos do município. 

Depoimento:

“Como servidora, tive uma grata surpresa com a notícia do Manual do Servidor 
Municipal, e feliz de ter participado juntamente com a equipe do RH da Secretaria 
Municipal de Saúde, na construção do capítulo da saúde. Acredito que o Manual 
seja um importante instrumento de gestão de pessoas, na medida em que oferece 
transparência nos trâmites institucionais que envolvem a vida laboral dos servidores, 
e assim, poder transformar questões muitas vezes técnicas e complexas, em 
informações e orientações que possam ser transmitidas de forma simples e objetiva.

Liliam Mansur - Secretária Municipal da Saúde 

Depoimento:

“O plano de cargos e salários é uma grande conquista para os servidores do 
município e trará muitos benefícios no decorrer da carreira” 

Dárcio Gustavo Correia Filho - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

LANÇAMENTO

ESPECIAL

PCCS do Civil 
Demanda Histórica agora é lei

Primeiro Manual do Servidor é lançado 
pela SMA

Através de um trabalho intenso 
realizado entre a Diretoria de Gestão 
de Pessoas e os setores da PMF, 
o manual compilou as legislações 
relacionadas ao servidor e reuniu os 
conceitos básicos e legais que regem 
o funcionalismo municipal, como: 
direitos, deveres, penalidades e 
responsabilidades dos servidores do 

O Manual do Servidor está disponível 
para download na página da SMA e 
será distribuído gradativamente nas 
secretárias e órgãos do município. 

Secretaria inova ao promover 
reforma e ampliação de seus 
setores
Com o auxílio da Diretoria de Gestão Administrativa, a SMA reformou todo o 
andar térreo do edifício Aldo Beck para acomodar melhor os setores. 
O novo espaço foi inaugurado em outubro, e trouxe mais conforto para 
servidores e pessoas que transitam no local. A reforma atendeu os anseios dos 
servidores do protocolo, perícia médica, vale transporte, apoio administrativo, 
setor de atendimento da UNIMED e setor de apoio aos terceirizados.

A Perícia Médica é um dos setores que atende diariamente um grande 
fl uxo de servidores, e por isso, necessitava de adequações no espaço para 
acolher melhor as pessoas. Agora, a perícia conta com um espaço amplo e 
composto por 4 consultórios médicos, 1 sala de reuniões, 2 consultórios 
para assistentes social, 1 sala para o atendimento de saúde UNIMED, e 1 
sala de espera.

Perícia Médica 

Consultório da nova Perícia Médica 

Servidores da SMA

DESTAQUE
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A Semana do Servidor é um sucesso consolidado entre os servidores do município. 
O evento promove diversas atrações e atividades que movimentam a rotina de 
todos e homenageia também, o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público.  
Este ano, entre inaugurações, shows, palestras, apresentações artísticas, mostra de 
cinema, torneios esportivos, e muitas atividades interativas, a 2ª Semana do Servidor 
realizou uma homenagem especial aos servidores em atividade que completam 40 
anos de serviços prestados à PMF. 

EVENTOS

Banda da Polícia Militar durante apresentação 
de abertura do evento.

Espaço da Beleza foi sucesso entre o público feminino

Secretário e Diretores da SMA comemoraram o dia 
do servidor junto com a equipe

Torneio de canastra e jogos diversos integraram 
servidores de diversas secretarias

Prefeito Cesar Souza Junior recebeu em gabinete as 
crianças do Coral Vozes do Arvoredo que realizaram 

um belo espetáculo aos servidores

Cerimônia de homenagem aos servidores com 
40 anos de serviço

2ª Semana do Servidor mais alegre e 
interativa

Depoimento:

“Nós, servidores do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal da Casa Civil e 
da Secretaria Municipal de Comunicação, assim como as demais secretarias, tivemos 
um tempo especial e muito abençoado com grande adesão para participação das 
atrações da Segunda Semana do Servidor. À equipe organizadora do evento, nossos 
cumprimentos pelo empenho, desempenho e programação oferecida. Que esta 
equipe esteja animada e fi rme no propósito de buscar mais e mais ações e assim 
contribuir para a melhoria da saúde mental, dos relacionamentos, comportamentos 
e crescimento intelectual dos servidores”  

Tânia Maas dos Anjos - Secretaria Municipal da Casa Civil

Conheça os vencedores!
A SMA promoveu a 2ª edição do Prêmio Banco de Ideias, prêmio realizado com 
exclusividade para os servidores do município, e que foi criado para que todos 
pudessem contribuir com a melhoria dos serviços prestados pela prefeitura 
encaminhando para a administração ideias criativas e inovadoras.
 
Conheça os vencedores:

Prêmio Banco de Ideias 

1° Lugar - Alberto Albaladejo Miranda - Guarda Municipal
Ideia: Criação do cargo de Agente de Trânsito para auxiliar a corporação 
da Guarda nas tarefas de trânsito.

3° Lugar - Lucia Tereza Thomaz - Fundação Franklin Cascaes
Ideia: Elaborar um projeto que ofereça palestras e espaços no site da PMF 
com foco na educação fi nanceira dos servidores.

2° Lugar - Maira Melissa Meira - Secretaria Municipal da Saúde
Ideia: Instalação de máquinas para compra de alimentos e café nas UPAS 24h.

Depoimento:

“Essa é uma bela iniciativa da administração, o prêmio motiva o engajamento 
dos servidores, funciona como um novo canal de comunicação e proporciona a 
participação de todos com relação às melhorias do serviço público municipal”. 

Marly Carvalho - Secretaria Municipal de Educação
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Fluxograma - Conheça um pouco mais 
sobre o Sistema de Controle de Frota da 
PMF

O Sistema de Gestão da Frota oferece 
ainda:

EXPEDIENTE

O sistema permite que a SMA tenha total controle sobre as ordens de serviços 
relacionadas à manutenção e abastecimento dos veículos. É possível defi nir tipos 
de manutenção, conferir os melhores orçamentos, aprovar ou não os serviços e 
fornecimentos, e autorizar que o condutor leve e ou retire o veículo através de cartão 
magnético ligado ao sistema de controle.

Relatórios de Abastecimentos: Disponibiliza histórico de operações realizadas pela 
frota, sumário de consumo, erros de abastecimento, comparativo de custos. 
Relatórios sobre os veículos: Mostra relação de veículos e equipamentos motorizados 
bem como o quantitativo por unidade, fabricante e modelo, quilometragem 
percorrida pela frota e restrições de serviços.
Relatórios dos condutores: Fornece dados gerais dos motoristas e permite que a 
administração saiba até o período de vencimento das carteiras de motoristas. 
Relatórios de Aquisições: Disponibiliza comparativo de preços praticados, projeção 
de consumo da frota, controle de faturamento de contratos e orçamentos. 

Conselho Editorial: Gustavo Miroski – Secretário Municipal de Administração e Ivan 
Grave – Secretário Adjunto Municipal de Administração
Jornalista Responsável: Carolina Carvalho – Assessora de Comunicação da 
Secretaria Municipal de Administração
Textos, Fotos e Edição de Imagens: Carolina Carvalho 
Colaboradores: Servidores municipais dos órgãos e secretarias que prestam 
depoimentos e contribuem com informações para a elaboração das matérias.
Circulação: Semestral
Distribuição: Secretarias Municipais, Órgãos Municipais e Câmara Municipal de 
Florianópolis.
Design: NeoVox Comunicação

Depoimento:

“O novo sistema é muito positivo, prático e objetivo em vários aspectos, e 
possibilita um controle de tudo, consequentemente contribui com a economia, 
segurança e real transparência dos nossos serviços.”

Elenir Maria da Silva - Secretaria Municipal da Educação.

ADMINISTRAÇÃO

No dia 18 de agosto a PMF, através da SMA, realizou o maior leilão de veículos de 
sua história. Entre os itens arrematados estavam: carros, motos, microtratores, 
retroescavadeiras, motoniveladoras e até caminhões. 
O leilão resultou na arrecadação de R$ 509.460,00 para os cofres do município e este 
valor será investido em serviços prestados pela PMF à população.
O leilão também é resultado da nova gestão administrativa da frota da Prefeitura 
de Florianópolis a qual inclui um moderno sistema de controle de gastos através 
de software e equipes de fi scalização e monitoramento em tempo real dos 
abastecimentos e manutenção dos veículos.

INOVAÇÃO

Secretaria realiza leilão inédito de veículos 

A partir de agora a gestão da contabilidade, do controle de recursos patrimoniais e 
materiais, a gestão das compras e recursos humanos, e o atendimento eletrônico, 
bem como as informações gerenciais da Prefeitura constam em uma única 
plataforma de controle chamada SIGM - Sistema Integrado de Gestão Municipal. 
 
Entre as inovações promovidas pelo sistema o destaque para: a produção de gráfi cos 
de investimentos nos programas do governo municipal, análise de execução 
orçamentária, indicadores de desempenho e estatísticas, consultas avançadas 
sobre a gestão de materiais e fi nanças públicas; permitindo maior controle, 
transparência, celeridade e qualidade dos serviços prestados pela administração 
municipal.

No último mês, os servidores que trabalham diretamente com o sistema 
administrativo e fi nanceiro de cada órgão e secretaria do município, receberam 
suporte técnico e cursos para aprender a usar o SIGM e disseminar a utilização do 
sistema nos setores. 

Sistema Integrado de Gestão Municipal 
entra em operação

Depoimento:

“Como tudo que é novo e desafi ador no princípio causa receio, mas ao conhecer o 
novo sistema percebemos grandes avanços. O acompanhamento dos processos desde 
a sua origem, bem como a vinculação de dados entre os sistemas de compras, licitações 
e almoxarifado proporcionam planejamento, organização e execução dos processos de 
aquisição. Esta implantação se traduz em modernização da gestão” 
Missouri Paixão - Secretaria Municipal de Saúde

Nos últimos meses, o Mercado Público Municipal, símbolo histórico e  imponente da 
Capital, passa por uma grande e minuciosa reforma de restauração. 
O Mercado já foi parcialmente destruído por dois incêndios ao longo de sua história 
e para prevenir eventuais vazamentos com gás, a Prefeitura fi rmou um contrato de 
abastecimento com a SCGás através da SMA, a fi m de garantir mais segurança para 
comerciantes e cidadãos que circulam no local.
Além da segurança, o uso do gás natural reduz os custos para os novos comerciantes, 
pois tem preço mais acessível que o gás de cozinha e dispensa o armazenamento 
em botijões ou cilindros, ocupando menos espaço.
Entre as atividades comerciais que deverão aderir ao gás natural no Mercado Público 
estão: restaurantes, bares, lanchonete, padaria, cafeterias, pastelaria e cervejaria 
artesanal.

Mercado Público é abastecido com gás 
natural 

SEGURANÇA

Depoimento

“O fornecimento de gás natural fi cou defi nido por questões de segurança e 
economia. Sem dúvida foi a melhor escolha para o Mercado Público Municipal”. 
Aldonei de Brito
Presidente da Associação do Novo Mercado Público

Manutenção Simples
Ex. Óleos, Filtros, Alinhamento,

etc.

Oficina envia orçamento

Condutor ou guincho leva o veículo

Secretaria abre OM

Oficina envia orçamento

Ajustes de preço

Baixa do veículo
APROVAÇÃO

Secretaria envia AF

Oficina executa o serviço

APROVAÇÃO - SMA

Condutor leva o veículo c/ AF

Condutor passa o cartão e
retira o veículo

Manutenção Corretiva
Ex. Susp., Freios, Motor, etc.

Analise técnica e relatório 
fotográfico - SMA 

Condutor passa o cartão e retira
o veículo

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