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GABINETE DO PREFEITO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
215/SMA/SUPLC/2022 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada na limpeza e manutenção 
de câmera fotográfica, marca Canon, modelo EO7 
70D, sigma 28-200mm (nº 1012802), numero do 
patrimônio PMF 052022010214. Contratado: 
Asteca Serviços Ltda., CNPJ nº 37.443.189/0001-05. 
Vigência instrumento contratual: O presente 
instrumento contratual terá vigência imediata a 
partir da publicação da autorização de 
fornecimento. Valor: R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais). Fundamento legal: do art. 24, 
inciso II da Lei nº 8.666/93. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 122/GAPRE/2022 – PMF X 
ONEWG MULTICOMUNICAÇÃO LTDA. Objeto: O 
presente Termo de Retificação tem por objeto 
retificar o preâmbulo do Primeiro Termo Aditivo do 
Contrato original. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
RETIFICAÇÃO: O Preâmbulo do Primeiro Termo 
Aditivo do Contrato nº 122/GAPRE/2022, fica 
retificada nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: 
“Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 
121/GAPRE/2022, que entre si celebram o 

Município de Florianópolis, (...),; LEIA-SE: “Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato Nº 122/GAPRE/2022, 
que entre si celebram o Município de Florianópolis, 
(...),; Número e Modalidade da Licitação: 
CONCORRÊNCIA Nº 355/SMA/DSLC/2021; Data de 
assinatura: 27/04/2022; Nome das partes que 
assinaram: Pela Secretaria Municipal de 
Administração, o Sr. Bruno Rodolfo de Oliveira, e 
pela empresa o Sr. José Luiz Barbosa Neto 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA O Secretário Municipal da Fazenda de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, com base 
na Lei Municipal nº. 6.700/2005, e no art. 82 da Lei 
Orgânica do Município, e, em conformidade com o 
Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, 
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº. 
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF informa 
que irá realizar Audiência Pública com o objetivo 
de; Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das 
Metas Fiscais referentes ao 1º Quadrimestre do 
Exercício de 2022. Local- Plenarinho da Câmara 
Municipal de Florianópolis. Data – 27/05/2022 
Horário - 14 horas Desta forma, ficam convidados 
todos os munícipes a participarem desta Audiência 
Pública. O conteúdo da apresentação também 
poderá ser acessado pelas Redes oficiais da Câmara 
Municipal de Florianópolis: Youtube e Facebook.   
Florianópolis (SC), 28 de abril de 2022. Leandro 
Domingues Secretário Municipal da Fazenda. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 115/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 8º da Lei Complementar nº 
706/2021 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; RESOLVE: Art. 1o NOMEAR os 
servidores MARINA GUTHIÁ MORAES, matrícula nº 
33749-8, AMANDA MARIA LENTZ, matrícula 62214-
1, ANDERSON PATRICK ROCHA TRUPPEL, matrícula 
nº 57781-2, ANGRA DA SILVA LAURINDO, matrícula 
nº 31710-1, JEAN PACIFICO, matrícula n° 32381-0 e 
JHENIFER CÍNTIA BENETI, matrícula 58444-4, para 
comporem a Comissão de Credenciamento para 
realização do processo de Chamada Pública Nº 
03/2022/SMS/PMF a ser publicada no Diário Oficial 
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do Município.  Art. 2º A presente comissão tem a 
finalidade específica de proceder a análise da 
documentação de habilitação entregues pelos 
proponentes interessados em credenciar-se para o 
referido chamamento público. Art. 3º Os membros 
participantes desta Comissão exercerão tais 
atividades sem prejuízo das funções que ocupam e 
será considerada prestação de serviços público 
relevante e não farão jus a qualquer espécie de 
gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta 
portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Florianópolis, 03 de maio de 2022.  Luciano 
Formighieri  - Secretário Adjunto Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº 116/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 8º da Lei Complementar nº 
706/2021 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras 
providências;  RESOLVE:  Art. 1o DESIGNAR  os 
servidores AMANDA MARIA LENTZ, matrícula 
62214-1, ANGRA DA SILVA LAURINDO, matrícula nº 
31710-1 e JEAN PACIFICO, matrícula n° 32381-0 
para compor a Comissão de Credenciamento para 
realização do processo de Chamada Pública Nº 
02/2022/SMS/PMF, instituída pela Portaria nº 
39/SMS/GAB/2022 de 09 de fevereiro de 2022.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.  Florianópolis, 03 de maio de 2022.  
Luciano Formighieri  Secretário Adjunto Municipal 
de Saúde. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 0253/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere, resolve: Art. 1º Autorizar o afastamento 
da servidora Marisa Hartwig, matrícula nº 46410-4, 
lotada no NEIM Francisca Idalina Lopes, no período 
de 23 a 25 de maio por estar compensando 
serviços prestados ao Tribunal Regional Eleitoral, 
26 e 27 de maio de 2022 considerado dentro do 
tempo destinado à hora atividade. Art. 2º O 
afastamento da servidora não poderá causar 
prejuízo ao desenvolvimento das atividades na 
Unidade Educativa e as despesas da viagem serão 
com ônus da servidora. Art. 3º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 
aos 05 de maio de 2022. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 254/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Simone Teresinha Amin, 
matrícula no 33003-5, atualmente designada para 
Diretoria de Gestão Escolar, no dia 06 de maio de 
2022, por estar em compensação de férias não 
usufruídas por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 03 de maio 
de 2022. MAURICÍO FERNANDES PEREIRIA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 255/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Sheila Raquel Vetturazzi 
Casagrande, matrícula nº 14136-4, designada para 
a Diretoria de Gestão Escolar, nos dias 20 e 23 de 
maio de 2022, por estar em compensação de férias 
não usufruídas por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 03 de 
maio de 2022. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 256/2022 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Melissa de Oliveira 
Brito, matrícula nº 32952-5, designada para a 
Diretoria de Educação Infantil, nos dias 19 e 20 de 
maio de 2022, por estar em compensação de férias 
não usufruídas por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, aos 03 de 
maio de 2022. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

 

PORTARIA ADS Nº 01657/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Cristina Bravo Carvalho, matrícula nº 
63116-7, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
02/05/2022 a 17/06/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Joao Francisco Garcez 
(344233), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Anelise Maciel Linck de Oliveira, matrícula nº 
22711-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
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na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 22 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01658/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Luana Aliciane Felisky, matrícula nº 
63278-3, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
10/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Marcelino Barcelos Dutra (343224), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Tereza 
Delfina dos Santos Ferreira, matrícula nº 10448-5, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01659/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Luana Aliciane Felisky, matrícula nº 
63278-3, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
10/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Marcelino Barcelos Dutra (343224), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Tereza 
Delfina dos Santos Ferreira, matrícula nº 10448-5, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01660/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nemeydi Renata Agostinho, matrícula nº 
63294-5, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 02/05/2022 a 
29/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Orlandina Cordeiro (343206), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Gracelaine Battisti, 
matrícula nº 32917-7, por estar em readaptação 
(13). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 26 de abril 

de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01661/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Janaina Aparecida Sabbi, matrícula nº 
62468-3, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Vila Cachoeira (343222), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Bruna da Silva, matrícula nº 
59058-4, por estar em designação (08). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01662/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rita Nogueira de Paula, matrícula nº 
61309-6, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014), para no período de 12/04/2022 a 
02/05/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Virgilio dos Reis Varzea (344238), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Mirella Fortes 
Soares, matrícula nº 17845-4, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01663/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Leticia Dutra Breda, matrícula nº 63307-
0, Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
20/09/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Giselle 
Avila da Rosa, matrícula nº 14479-7, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 26 de 
abril de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 
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PORTARIA ADS Nº 01664/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Eduardo Antenor Benedito Paes dos S, matrícula 
nº 60943-9, Professor Substituto III (1326) 
Portugues/ingles (003), para no período de 
02/05/2022 a 17/06/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Mancio Costa (344215), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular 
Rosangela de Sousa Pereira, matrícula nº 21053-6, 
por estar em readaptação (13). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01665/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jakeline Rodrigues, matrícula nº 62273-
7, Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
24/05/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ana Spyrios Dimatos (343226), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Joice Barcelos da 
Silveira, matrícula nº 30831-5, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01666/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Meri Regina de Lima, matrícula nº 
63317-8, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
20/05/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Paulo Michels (343211), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Rosilene Kuhn, matrícula nº 
16310-4, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01667/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 

Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Fernanda de Souza, matrícula nº 63319-
4, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 02/05/2022 a 
20/05/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Paulo Michels (343211), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o 
impedimento da titular Rosilene Kuhn, matrícula nº 
16310-4, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01668/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Dina Ishida Oizume, matrícula nº 60005-
9, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
02/05/2022 a 01/06/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Brigadeiro Eduardo Gomes 
(344208), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Anelise Maciel Linck de Oliveira, matrícula nº 
22711-0, por estar em licença para tratamento de 
saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01669/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rosineide Martins de Oliveira, matrícula 
nº 62268-0, Professor Substituto III (1326) 
Educacao Infantil (029), para no período de 
03/05/2022 a 31/05/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Joao Machado da Silva 
(343318), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Vania Claudomira Vieira, matrícula nº 
12020-0, por estar em licença prêmio (12). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01670/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
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servidora Juliana Mery Silva, matrícula nº 61068-2, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Vila Cachoeira (343222), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Bruna da Silva, matrícula nº 
59058-4, por estar em designação (08). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01671/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Gabriela Carolina Luiz, matrícula nº 
63323-2, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Dra Zilda Arns Neumann (343308), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Adriana Duarte 
Barbosa, matrícula nº 33117-1, por estar em 
designação (08). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01672/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Gabriela Carolina Luiz, matrícula nº 
63323-2, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Dra Zilda Arns Neumann (343308), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Adriana Duarte 
Barbosa, matrícula nº 33117-1, por estar em 
designação (08). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01673/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Regiane Matos da Silva Sobral, matrícula 
nº 63010-1, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
ed Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
30/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 

Neim Carlos Humberto Pederneiras Corre 
(343248), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Marcia Nilda Pereira, matrícula nº 10205-9, 
por estar em licença prêmio (12). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01674/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Claudia Angelica Kaminski, matrícula nº 
63324-0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
01/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Carlos Humberto Pederneiras Corre 
(343248), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Deise Vanuza Boeni, matrícula nº 31204-5, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01675/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Claudia Angelica Kaminski, matrícula nº 
63324-0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
30/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Carlos Humberto Pederneiras Corre 
(343248), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Marcia Nilda Pereira, matrícula nº 10205-9, 
por estar em licença prêmio (12). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01676/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Thaisa Mara Pickler, matrícula nº 63330-
5, Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Bem-te-vi (343243), com carga horária de 20 
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(vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Mauricia Santos de 
Holanda Bezerra, matrícula nº 17787-3, por estar 
em licença para aperfeiçoamento profissional (09). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01677/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Lucia Elena Schutz, matrícula nº 63331-3, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
23/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Mateus de Barros (343223), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Kelly Christian 
Zimermann, matrícula nº 29383-0, por estar em 
licença prêmio (12). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 28 de 
abril de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01678/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rita Nogueira de Paula, matrícula nº 
61309-6, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/05/2022 a 
03/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Virgilio dos Reis Varzea (344238), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Mirella Fortes 
Soares, matrícula nº 17845-4, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01679/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Cleide Cristina da Silva Batista, matrícula 
nº 63363-1, Administrador Escolar Substituto II 
(1345) Administrador Escolar (059), para no 
período de 02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Antonio Pascoal 
Apostolo (344205), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, face o impedimento da 

titular Karen Martins, matrícula nº 36060-0, por 
estar em licença gestação (02). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01680/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Luana Balieiro Cosme, matrícula nº 
63364-0, Professor Substituto III (1326) Historia 
(004), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Brigadeiro Eduardo Gomes (344208), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
face o impedimento do titular Luis Claudio Garcia 
Fernandes, matrícula nº 14399-5, por estar em 
designação (08). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01681/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jessica Goncalves Aranha, matrícula nº 
63370-4, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
ativ de Ciencias (078), para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
da titular Roberta Zimmer de Cerqueira Cezar, 
matrícula nº 29331-8, por estar a disposição sem 
ônus (05). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01682/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jady de Souza Ruela, matrícula nº 63372-
0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ativ de 
Ciencias (078), para no período de 02/05/2022 a 
02/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Mancio Costa (344215), com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, face o impedimento 
do titular Roque Luiz Pegoraro, matrícula nº 29153-
6, por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
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data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01683/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Samantha Vieira da Silva, matrícula nº 
63349-6, Professor Substituto III (1326) Ciencias 
(007), para no período de 02/05/2022 a 
05/08/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Depto de Educ de Jovens e Adultos (344110), Eja 
Centro I (075), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino/Vespertino), face o 
impedimento da titular Mychelle Carneiro S Graeff 
Campoli, matrícula nº 34908-9, por estar em 
licença para aperfeiçoamento profissional (09). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01684/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Raphael da Silva, matrícula nº 63386-0, Professor 
Substituto III (1326) Ciencias (007), para no período 
de 02/05/2022 a 07/06/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Acacio Garibaldi Sao Thiago 
(344202), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento do 
titular Claudio Luis Pienta, matrícula nº 19329-1, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01685/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Elisangela Silva Barbosa, matrícula nº 
63225-2, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Orlandina Cordeiro (343206), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Joyce Nurnberg, 
matrícula nº 25854-7, por estar em licença para 
aperfeiçoamento profissional (09). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 

contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01686/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Kenya Freitas Junqueira dos Santos, 
matrícula nº 63389-5, Professor Substituto III 
(1326) Danca (071), para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino/Vespertino), face o 
impedimento da titular Laurien Cristhine Ziem 
Nascimento, matrícula nº 21547-3, por estar em 
projetos educativos (24). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01687/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ires Cordeiro dos Santos, matrícula nº 
63392-5, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 02/05/2022 a 
01/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Carlos Humberto Pederneiras Corre 
(343248), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Deise Vanuza Boeni, matrícula nº 31204-5, 
por estar em licença para tratamento de saúde 
(03). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01688/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Tatiana Paula Welter, matrícula nº 
63394-1, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/05/2022 a 
15/07/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Albertina Madalena Dias (344232), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Silvia Jucelia Dias, 
matrícula nº 30846-3, por estar em readaptação 
(13). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
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de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01689/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Vinicius Jario Pereira, matrícula nº 63393-3, 
Professor Substituto I (1324) Artes-Musica (042), 
para no período de 02/05/2022 a 06/06/2022, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Almirante 
Carvalhal (344203), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Valeska Christina de Sousa Soares, matrícula 
nº 29134-0, por estar em licença para tratamento 
de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01690/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Yane Sandim Nery Ferreira, matrícula nº 
63400-0, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Vitor Miguel de Souza (344222), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Iara Maria Stein 
Benitez, matrícula nº 28054-2, por estar em 
designação (08). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01691/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Silvia Maria C Lima de Meneses, 
matrícula nº 63402-6, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014), para no período de 
02/05/2022 a 01/08/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Antonio Pascoal Apostolo 
(344205), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Adriana Aparecida Biranoski, matrícula nº 
28150-6, por estar em readaptação (13). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01692/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Graziela Oliveira Rosado, matrícula nº 
63343-7, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/05/2022 a 
22/07/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Batista Pereira (344206), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Tania Maria de Souza, 
matrícula nº 17976-0, por estar em readaptação 
(13). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01693/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Vanice Rosana Motta da Silva, matrícula 
nº 63405-0, Professor Substituto I (1324) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/05/2022 a 
26/08/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Maria Tomazia Coelho (344224), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Eleusis de Morais 
Almeida, matrícula nº 21041-2, por estar em 
licença especial (14). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 29 de 
abril de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01694/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Taciana Bulsing, matrícula nº 61315-0, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014), 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Osmar 
Cunha (344201), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
do titular Ezio de Jesus e Silva, matrícula nº 15622-
1, por estar em assessoramento da s.m.e. (06). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01695/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
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servidora Nilza Maria Barbosa Martins, matrícula 
nº 63411-5, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Dilma Lucia dos Santos (344209), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Suzana Pauli, 
matrícula nº 16247-7, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01696/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nilceia Mara Ronca, matrícula nº 63415-
8, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Paula Regina Barbosa Coelho, matrícula nº 
59909-3, por estar em projetos educativos (24). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01697/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maiara Suelen Mayer, matrícula nº 
63420-4, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Alessandra A Tacon dos Santos Holit, 
matrícula nº 59892-5, por estar em projetos 
educativos (24). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01698/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maiara Suelen Mayer, matrícula nº 

63420-4, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
da titular Alessandra A Tacon dos Santos Holit, 
matrícula nº 59892-5, por estar em projetos 
educativos (24). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01699/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maristela Lima Acosta, matrícula nº 
63417-4, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Luciane do Rocio Rodrigues Santos, 
matrícula nº 48011-8, por estar em designação 
(08). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01700/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maristela Lima Acosta, matrícula nº 
63417-4, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros 
Zeferino (344210), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
da titular Luciane do Rocio Rodrigues Santos, 
matrícula nº 48011-8, por estar em designação 
(08). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01701/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Pollyanna Maria de Avila, matrícula nº 
63426-3, Professor Substituto III (1326) Educacao 
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Fisica (012), para no período de 02/05/2022 a 
04/07/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Virgilio dos Reis Varzea (344238), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento do titular Pedro Francisco 
Crema, matrícula nº 31190-1, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01702/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Rafael Fernandes Vedoy, matrícula nº 63428-0, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Fisica 
(012), para no período de 06/05/2022 a 
03/10/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino (344210), 
com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, face o impedimento da titular Juliana 
Lange Ramos, matrícula nº 34880-5, por estar em 
licença para aperfeiçoamento profissional (09). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01703/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Aline Luchini Imhof, matrícula nº 63430-
1, Professor Substituto III (1326) Educacao Fisica 
(012), para no período de 02/05/2022 a 
01/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Hermenegilda Carolina Jacques (343235), 
com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, face o impedimento da titular Jocemary 
Chapenski, matrícula nº 13901-7, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01704/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ivileti Berthier Baggio, matrícula nº 
63436-0, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 02/05/2022 a 

01/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Waldemar Silva Filho (343212), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, face o 
impedimento da titular Shirlaine Ana de Souza, 
matrícula nº 35176-8, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01705/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rosa Scheibe Ribeiro, matrícula nº 
63438-7, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Fisica (012), para no período de 02/05/2022 a 
20/09/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ana Spyrios Dimatos (343226), com carga 
horária de 10 (dez) horas semanais 
(Matutino/Vespertino), face o impedimento da 
titular Andrea Regina Fonseca Silveira, matrícula nº 
11146-5, por estar em readaptação (13). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01706/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Fernanda Goulart, matrícula nº 63439-5, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014), 
para no período de 02/05/2022 a 20/05/2022, 
atuar em caráter temporário no(a) Ebm Beatriz de 
Souza Brito (344207), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Terezinha de Jesus 
Bernardino, matrícula nº 19983-4, por estar em 
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01707/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Cleusa da Silva Costa, matrícula nº 
63443-3, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
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Ebm Jose Amaro Cordeiro (344227), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento da titular Suzana Pauli, 
matrícula nº 16247-7, por estar em licença para 
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01708/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Fabiana da Silva, matrícula nº 61117-4, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
30/09/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Monsenhor Frederico Hobold (343204), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Vivianny 
Coelho Raupp, matrícula nº 12182-7, por estar em 
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 02 de 
maio de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01709/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Renato Fiacador de Lima, matrícula nº 63444-1, 
Professor Substituto III (1326) Ciencias (007), para 
no período de 03/05/2022 a 16/12/2022, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Albertina Madalena 
Dias (344232), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Manuela Rolim de Moura, matrícula nº 
41955-9, por estar em licença para 
aperfeiçoamento profissional (09). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01710/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Renato Fiacador de Lima, matrícula nº 63444-1, 
Professor Substituto III (1326) Ciencias (007), para 
no período de 03/05/2022 a 16/12/2022, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Albertina Madalena 
Dias (344232), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 

da titular Manuela Rolim de Moura, matrícula nº 
41955-9, por estar em licença para 
aperfeiçoamento profissional (09). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01711/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Terezinha Eleotero, matrícula nº 62457-
8, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-ed Infantil 
(083), para no período de 03/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Costeira do Pirajubae (343352), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Graziella Alves Costa, 
matrícula nº 33066-3, por estar em designação 
(08). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01712/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Deise Castro da Silva, matrícula nº 
63454-9, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014), para no período de 03/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Ebm Luiz Candido da Luz (344229), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento da titular Danubia Antunes 
dos Santos, matrícula nº 60830-0, por estar em 
projetos educativos (24). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01713/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Bruna Maria Martins, matrícula nº 
63130-2, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029), para no período de 20/04/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Ferminio Francisco Vieira (343215), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
face o impedimento da titular Jaqueline Goncalves, 
matrícula nº 14661-7, por estar a disposição sem 
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ônus (05). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01714/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Eliana Barbara Conti, matrícula nº 
61317-7, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Fisica (012), para no período de 03/05/2022 a 
01/06/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Bem-te-vi (343243), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Vanessa Machado da Silva 
Pereira, matrícula nº 61310-0, por estar em licença 
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01715/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Fernanda Fachin, matrícula nº 62829-8, 
Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil 
(029), para no período de 03/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Juliana 
Duarte, matrícula nº 41952-4, por estar em 
designação (08). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01716/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rosmeri Winter, matrícula nº 62244-3, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Elisabete Nunes Anderle (343346), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), 
face o impedimento do titular , matrícula nº , por 
estar em designação (08). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 

FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01717/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rosmeri Winter, matrícula nº 62244-3, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029), para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Elisabete Nunes Anderle (343346), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), 
face o impedimento do titular , matrícula nº , por 
estar em designação (08). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01718/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jessica Fernanda Leria dos Santos, 
matrícula nº 63465-4, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014), para no período de 
04/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Luiz Candido da Luz 
(344229), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Luciane Kelle de Lima de Souza, matrícula nº 
61193-0, por estar em projetos educativos (24). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01719/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Michele Campos Cassanelli, matrícula nº 
60186-1, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029), para no período de 03/05/2022 a 
16/12/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Professora Maria Barreiros (343207), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino), face o impedimento da titular Janaina 
da Silva Joao, matrícula nº 15212-9, por estar em 
designação (08). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 
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PORTARIA ADS Nº 01720/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Elizangela de Lima Lopes, matrícula nº 
61719-9, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
03/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Neuza Paula da Silveira 
(344240), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Monique Fernandes Poletti, matrícula nº 
24257-8, por estar em projetos educativos (24). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01721/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Elizangela de Lima Lopes, matrícula nº 
61719-9, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), para no período de 
03/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Ebm Prof Neuza Paula da Silveira 
(344240), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Monique Fernandes Poletti, matrícula nº 
24257-8, por estar em projetos educativos (24). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 01722/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Giana Santos Cardoso Costa, matrícula 
nº 63470-0, Professor Substituto III (1326) 
Educacao Infantil (029), para no período de 
03/05/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Alm Lucas Alexandre 
Boiteux (343216), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino), face o impedimento 
da titular Juliana Duarte, matrícula nº 41952-4, por 
estar em designação (08). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01748/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ana Paula Ferreira, matrícula nº 61042-
9, Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029) para no período de 03/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Santo Antonio 
Padua (343326), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01749/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ana Paula Ferreira, matrícula nº 61042-
9, Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029) para no período de 03/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Santo Antonio 
Padua (343326), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01750/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Keila Leticia da Silva Alcantara, matrícula 
nº 63285-6, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Zulma 
Freitas de Souza (344241), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01751/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Lucas de Sousa Serafim, matrícula nº 63297-0, 
Professor Substituto VI (1333) Portugues (001) para 
no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em 
classe-vaga no(a) Ebm Osvaldo Machado (344216), 
com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
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na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 26 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01752/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Paulo Roberto Rodrigues, matrícula nº 62066-1, 
Professor Substituto III (1326) Matematica (008) 
para no período de 12/04/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Osvaldo Machado 
(344216), com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01753/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Adenir Zanotti Vieira de Souza, matrícula 
nº 61939-6, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-
ens Fundamental (065) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino 
(344210), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01754/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jaqueline Henrique Cardoso, matrícula 
nº 63136-1, Professor Substituto III (1326) Historia 
(004) para no período de 20/04/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Jose Jacinto 
Cardoso (344223), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01755/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 

servidora Luciane Kelle de Lima de Souza, 
matrícula nº 61193-0, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Luiz Candido da Luz (344229), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01756/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Danubia Antunes dos Santos, matrícula 
nº 60830-0, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 16/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01757/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Andrea Cristina Schneider Hickmann, 
matrícula nº 63296-1, Professor Substituto I (1324) 
Matematica (008) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Donicia Maria Costa (344221), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01758/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Andrea Cristina Schneider Hickmann, 
matrícula nº 63296-1, Professor Substituto I (1324) 
Matematica (008) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Maria Tomazia Coelho (344224), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01759/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Bruno Ackermann Souza, matrícula nº 63327-5, 
Professor Substituto I (1324) Auxiliar-tecn 
Educacional (077) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Zulma 
Freitas de Souza (344241), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01760/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Fabricio Oliveira de Souza, matrícula nº 63328-3, 
Professor Substituto I (1324) Matematica (008) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Albertina Madalena Dias 
(344232), com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01761/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Silvia Silene Cardoso, matrícula nº 
59861-5, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-
ens Fundamental (065) para no período de 
25/04/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Albertina Madalena Dias (344232), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01762/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rosangela Maria Rachadel, matrícula nº 
60982-0, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 

a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Brigadeiro Eduardo Gomes (344208), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01763/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Eduardo Menezes Braff, matrícula nº 63329-1, 
Professor Substituto III (1326) Matematica (008) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Zulma Freitas de Souza 
(344241), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01764/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Joicy Oliveira dos Santos, matrícula nº 
62315-6, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Antonio Pascoal Apostolo (344205), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01765/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Pedro Henrique Cardoso, matrícula nº 61634-6, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil 
(029) para no período de 25/04/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Ana Spyrios 
Dimatos (343226), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 
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PORTARIA ADV Nº 01766/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Egon Abraao de Paula Ramos, matrícula nº 62302-
4, Professor Substituto III (1326) Ciencias (007) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Luiz Candido da Luz 
(344229), com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01767/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jhenifer Torrente Ferreira Goncalve, 
matrícula nº 63055-1, Professor Substituto I (1324) 
Educacao Infantil (029) para no período de 
25/04/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Ana Spyrios Dimatos (343226), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01768/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Graziele Aparecida Rodrigues, matrícula 
nº 60810-6, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Maria 
Conceicao Nunes (344236), com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01769/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Claudete Aparecida Chieli, matrícula nº 
61998-1, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Osvaldo Machado (344216), com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta 

portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01770/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Mariza Medeiros D Avila, matrícula nº 
61564-1, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Henrique Veras (344211), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01771/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Izabele Cristini da Silva, matrícula nº 
59972-7, Professor Substituto III (1326) Portugues 
(001) para no período de 03/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Albertina 
Madalena Dias (344232), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01772/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Josina Gonsalve, matrícula nº 63362-3, 
Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed Infantil 
(083) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Prof Antonieta de 
Barros (343355), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01773/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
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servidora Andreia Tatiane dos Santos, matrícula nº 
61603-6, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed 
Infantil (083) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Hassis (343331), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01774/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Tatiana Carla Correia, matrícula nº 
63365-8, Professor Substituto III (1326) Portugues 
(001) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Donicia Maria 
Costa (344221), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01775/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Patricia Amelia Martins Palharin, 
matrícula nº 63366-6, Professor Substituto III 
(1326) Historia (004) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino 
(344210), com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01776/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Diego Langer Pereira, matrícula nº 63368-2, 
Professor Substituto III (1326) Portugues (001) para 
no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em 
classe-vaga no(a) Ebm Batista Pereira (344206), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 

FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01777/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Diego Langer Pereira, matrícula nº 63368-2, 
Professor Substituto III (1326) Portugues (001) para 
no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em 
classe-vaga no(a) Ebm Beatriz de Souza Brito 
(344207), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01778/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Samantha Vieira da Silva, matrícula nº 
63349-6, Professor Substituto III (1326) Ciencias 
(007) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Dilma Lucia dos 
Santos (344209), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01779/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Lusia Sonia Afonso, matrícula nº 63377-
1, Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Zulma Freitas de Souza 
(344241), com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01780/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maria de Nazare Silva Furtado, matrícula 
nº 60905-6, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Vitor 
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Miguel de Souza (344222), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01781/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Silvanira Koswoski, matrícula nº 62994-
4, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083) para no período de 03/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Sao Joao Batista 
(343327), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01782/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Silvanira Koswoski, matrícula nº 62994-
4, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-ed Infantil 
(083) para no período de 03/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Sao Joao Batista 
(343327), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01783/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Emeline Camila Ceolin Grotto, matrícula 
nº 60027-0, Professor Substituto III (1326) Libras 
(082) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Prof Herondina 
Medeiros Zeferino (344210), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino/Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01784/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 

Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Elaine Cristina da Silva, matrícula nº 
60663-4, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Infantil (029) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Orlandina Cordeiro (343206), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01785/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Andressa Cristina Curti dos Reis, 
matrícula nº 63384-4, Professor Substituto III 
(1326) Portugues (001) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Prof Herondina Medeiros Zeferino 
(344210), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01786/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Vanessa Sales Rodrigues, matrícula nº 
60058-0, Professor Substituto I (1324) Libras (082) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Osmar Cunha (344201), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01787/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Luana de Jesus Ouriques, matrícula nº 
60043-1, Professor Substituto III (1326) Libras (082) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Neim Morro do Horacio 
(343360), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
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Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01788/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Julio Cesar Damaceno, matrícula nº 59710-4, 
Professor Substituto V (1329) Artes-Musica (042) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Maria Tomazia Coelho 
(344224), com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01789/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Luciana Silveira, matrícula nº 63395-0, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014) 
para no período de 02/05/2022 a 01/06/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Osmar Cunha (344201), 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01790/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Janaina dos Prazeres Perroni, matrícula 
nº 63396-8, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Zulma 
Freitas de Souza (344241), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01791/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nicole Cristina Sarda, matrícula nº 
63398-4, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 

16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ger Pedag 
Educ Jovens Adult e Conveniad (344300), Acic - Ass 
Cat Integracao do Cego (050) , com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01792/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Fernanda Schvartz Ramos, matrícula nº 
63401-8, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Vitor 
Miguel de Souza (344222), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01793/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Eriton do Amaral Lima, matrícula nº 63397-6, 
Professor Substituto I (1324) Portugues/ingles 
(003) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Jose Jacinto 
Cardoso (344223), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01794/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Silvana de Matos de Almeida, matrícula 
nº 63403-4, Professor Substituto IV (1328) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
01/06/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Prof 
Herondina Medeiros Zeferino (344210), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 
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PORTARIA ADV Nº 01795/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Guilherme Silva Espindola, matrícula nº 63404-2, 
Professor Substituto I (1324) Artes-Musica (042) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Luiz Candido da Luz 
(344229), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01796/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ana Cristina da Silva Soares, matrícula nº 
63406-9, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Mancio Costa (344215), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01797/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ana Cristina da Silva Soares, matrícula nº 
63406-9, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Mancio Costa (344215), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01798/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Alaide da Costa Ferreira, matrícula nº 
63407-7, Professor Substituto I (1324) Anos Iniciais 
(014) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Lupercio B da Silva 
(344225), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 

portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01799/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Reginaldo Mauricio Ferreira, matrícula nº 63409-3, 
Professor Substituto IV (1328) Artes Cenicas (043) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Prof Herondina 
Medeiros Zeferino (344210), com carga horária de 
10 (dez) horas semanais (Matutino/Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01800/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maria Gisela Medina Bonfim, matrícula 
nº 63408-5, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
ens Fundamental (065) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Zulma Freitas de Souza (344241), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01801/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Josimar Santos de Souza, matrícula nº 63412-3, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Fisica 
(012) para no período de 02/05/2022 a 01/06/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Maria Conceicao 
Nunes (344236), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01802/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
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servidora Alessandra dos Santos Viiera, matrícula 
nº 63414-0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
ens Fundamental (065) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Zulma Freitas de Souza (344241), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01803/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Moises Tamanini Borlin, matrícula nº 63416-6, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Fisica 
(012) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Vo Terezinha 
(343357), com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01804/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Kelly Silveira, matrícula nº 63413-1, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014) 
para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Albertina Madalena Dias 
(344232), com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01805/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Olga Maria da Silva Bezerra Cavalca, 
matrícula nº 63419-0, Professor Substituto III 
(1326) Educacao Fisica (012) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Irmao Celso (343219), com carga 
horária de 10 (dez) horas semanais 
(Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01806/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Leticia Caetano Padilha, matrícula nº 
63418-2, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ger Pedag 
Educ Jovens Adult e Conveniad (344300), Eja 
Continente II (093) , com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Noturno). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01807/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Marcela Negromonte Goncalves Zottic, 
matrícula nº 63421-2, Professor Substituto I (1324) 
Auxiliar-ens Fundamental (065) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Donicia Maria Costa (344221), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01808/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Marli Cristina dos Santos, matrícula nº 
63424-7, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ens 
Fundamental (065) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Costa Lagoa (344219), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01809/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Fernando Pinheiro da Silva, matrícula nº 63422-0, 
Professor Substituto III (1326) Educacao Fisica 
(012) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Neim Irmao Celso 
(343219), com carga horária de 10 (dez) horas 
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semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01810/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nadia Regina Oliveira, matrícula nº 
63423-9, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ger Pedag 
Educ Jovens Adult e Conveniad (344300), Acic - Ass 
Cat Integracao do Cego (050) , com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01811/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Pollyanna Maria de Avila, matrícula nº 
63426-3, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Fisica (012) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Zulma 
Freitas de Souza (344241), com carga horária de 10 
(dez) horas semanais (Matutino/Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01812/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jorgia Rafael Penedo Sell, matrícula nº 
63427-1, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Retiro 
Lagoa (344230), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01813/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 

Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Ana Maria de Farias, matrícula nº 63429-
8, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-educ 
Especial (070) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Professora Sueli Gadotti Rodrigues (343312), com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01814/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Priscila Rangel dos Santos, matrícula nº 
63431-0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Osvaldo Machado (344216), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01815/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Luceria Aparecida Pinto de Arruda, 
matrícula nº 63432-8, Professor Substituto IV 
(1328) Auxiliar-educ Especial (070) para no período 
de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Professora Sueli Gadotti Rodrigues 
(343312), com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01816/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Gerusa Esi Francisco, matrícula nº 62318-
0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-educ 
Especial (070) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Professora Sueli Gadotti Rodrigues (343312), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
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disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01817/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Lygia Maria da Luz, matrícula nº 63433-
6, Professor Substituto IV (1328) Auxiliar-educ 
Especial (070) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01818/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Liana Maiara Kaiber de Arruda Fara, 
matrícula nº 62278-8, Professor Substituto I (1324) 
Auxiliar-educ Especial (070) para no período de 
02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Professora Sueli Gadotti Rodrigues 
(343312), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 29 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01819/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Eliandra Pereira de Oliveira, matrícula nº 
63434-4, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Osvaldo Machado (344216), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01820/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Eliandra Pereira de Oliveira, matrícula nº 

63434-4, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Osmar Cunha (344201), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01821/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Samanta Teixeira do Amaral, matrícula 
nº 63435-2, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Costeira do Pirajubae (343352), com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01822/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Glauco Prado Bueno Ardenghi, matrícula nº 
63348-8, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Fisica (012) para no período de 02/05/2022 a 
01/06/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Maria 
Tomazia Coelho (344224), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino/Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01823/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Maria Elena Lueneberg, matrícula nº 
63440-9, Professor Substituto IV (1328) Ciencias 
(007) para no período de 02/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Albertina 
Madalena Dias (344232), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 
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PORTARIA ADV Nº 01824/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Lenio Mauro de Souza, matrícula nº 63441-7, 
Professor Substituto III (1326) Anos Iniciais (014) 
para no período de 03/05/2022 a 16/12/2022 atuar 
em classe-vaga no(a) Ebm Osvaldo Galupo 
(344228), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01825/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Nathalia Rodrigues Machado, matrícula 
nº 63442-5, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Lupercio B da Silva (344225), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01826/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Kely Regina Reis Spies, matrícula nº 
63445-0, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Stella Maris Correa Carneiro (343322), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01827/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Dulceneia Fortes Rodrigues, matrícula nº 
63447-6, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Gentil Mathias da Silva (343344), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 

2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01828/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Adriana da Silva Vieira, matrícula nº 
63448-4, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 02/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Inten Aricomedes da Silva (344218), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01829/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Giuli Monique Cardoso Fernandes, 
matrícula nº 60884-0, Professor Substituto III 
(1326) Auxiliar-educ Especial (070) para no período 
de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Campeche (343305), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01830/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Fabiane Marra da S Pereira Garcia, 
matrícula nº 60379-1, Professor Substituto III 
(1326) Auxiliar-educ Especial (070) para no período 
de 02/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Maria Elena da Silva (343353), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01831/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
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servidora Monica de Souza Schneider, matrícula nº 
63451-4, Professor Substituto I (1324) Matematica 
(008) para no período de 04/05/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Batista Pereira 
(344206), com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais (Matutino/Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01832/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Aline Soares Barreto Pinto, matrícula nº 
60687-1, Professor Substituto III (1326) Educacao 
Fisica (012) para no período de 02/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm Zulma 
Freitas de Souza (344241), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Matutino/Vespertino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01833/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Simone Couto Simchak, matrícula nº 
62425-0, Professor Substituto III (1326) Anos 
Iniciais (014) para no período de 03/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Ebm 
Almirante Carvalhal (344203), com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01834/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Sandra Mendes Calvete Soares, 
matrícula nº 62716-0, Professor Substituto III 
(1326) Anos Iniciais (014) para no período de 
03/05/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Ebm Almirante Carvalhal (344203), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01835/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Rejane de Camargo Guerreiro, matrícula 
nº 61037-2, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
ed Infantil (083) para no período de 03/05/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Morro da Queimada (343230), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01836/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Aline Cristine Pio Mafra, matrícula nº 
63462-0, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 03/05/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Stella Maris Correa Carneiro (343322), com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01837/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Thamissa Christiane Gouvea Dorigon, 
matrícula nº 62942-1, Professor Substituto IV 
(1328) Auxiliar-ed Infantil (083) para no período de 
03/05/2022 a 19/05/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Joaquina Maria Peres (343203), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Matutino). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01838/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Michelle Cristina Mendes, matrícula nº 
61490-4, Professor Substituto IV (1328) Educacao 
Infantil (029) para no período de 09/05/2022 a 
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16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Caieira da Barra do Sul (343335), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 01839/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Juliana Daura de Souza, matrícula nº 
62107-2, Professor Substituto III (1326) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 20/04/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Hassis (343331), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00601/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/04/2022, a Portaria nº ADS 01427/22 de 
29/03/2022 de Daiane Ricardo, matrícula nº 
60405-4 para atuar no(a) Neim Lausimar Maria 
Laus (343227) , referente ao período que passa a 
ser de 04/04/2022 a 22/05/2022 por estar em 
licença para tratamento de saúde Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00602/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/04/2022, a Portaria nº ADS 01426/22 de 
29/03/2022 de Daiane Ricardo, matrícula nº 
60405-4 para atuar no(a) Neim Lausimar Maria 
Laus (343227) , referente ao período que passa a 
ser de 04/04/2022 a 22/05/2022 por estar em 
licença para tratamento de saúde Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00603/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 

21/03/2022, a Portaria nº ADS 01071/22 de 
15/02/2022 de Daiana Pereira, matrícula nº 60956-
0 para atuar no(a) Neim Caetana Marcelina Dias 
(343214) , referente ao período que passa a ser de 
17/02/2022 a 01/06/2022 por estar em licença 
para tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 22 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00604/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/04/2022, a Portaria nº ADS 01424/22 de 
29/03/2022 de Daiana Pereira, matrícula nº 60956-
0 para atuar no(a) Neim Caetana Marcelina Dias 
(343214) , referente ao período que passa a ser de 
04/04/2022 a 01/06/2022 por estar em licença 
para tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 22 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00606/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/05/2022, a Portaria nº ADS 01571/22 de 
11/04/2022 de Fernanda F Grumiche Pereira, 
matrícula nº 62362-8 para atuar no(a) Neim Paulo 
Michels (343211) , referente ao período que passa 
a ser de 12/04/2022 a 07/06/2022 por estar em 
férias Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00607/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/05/2022, a Portaria nº ADS 01147/22 de 
25/02/2022 de Carla Egidia Boeres, matrícula nº 
61882-9 para atuar no(a) Neim Paulo Michels 
(343211) , referente ao período que passa a ser de 
03/03/2022 a 07/06/2022 por estar em férias 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00608/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
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06/05/2022, a Portaria nº CTD 00472/22 de 
07/03/2022 de Josiane Florentino da Silva 
Desousa, matrícula nº 62126-9 para atuar no(a) 
Neim Celso Pamplona (343202) , referente ao 
período que passa a ser de 08/03/2022 a 
08/05/2022 licenÇa prÊmio. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00609/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
25/02/2022, a Portaria nº ADS 00360/22 de 
04/02/2022 de Maria Jose Pereira de Tranguera, 
matrícula nº 60987-0 para atuar no(a) Neim 
Hermenegilda Carolina Jacques (343235) , 
referente ao período que passa a ser de 
07/02/2022 a 20/06/2022 por estar em licença 
para tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00610/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
25/02/2022, a Portaria nº ADS 00361/22 de 
04/02/2022 de Maria Jose Pereira de Tranguera, 
matrícula nº 60987-0 para atuar no(a) Neim 
Hermenegilda Carolina Jacques (343235) , 
referente ao período que passa a ser de 
07/02/2022 a 20/06/2022 por estar em licença 
para tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00611/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
08/04/2022, a Portaria nº ADV 01220/22 de 
03/03/2022 de Paulo Roberto Rodrigues, matrícula 
nº 62066-1 para atuar no(a) Ebm Osvaldo Machado 
(344216) , referente ao período que passa a ser de 
07/03/2022 a 01/06/2022 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 26 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00612/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/04/2022, a Portaria nº ADS 01492/22 de 
04/04/2022 de Cintia Luiz, matrícula nº 62827-1 
para atuar no(a) Neim Professora Maria Barreiros 
(343207) , referente ao período que passa a ser de 
04/04/2022 a 02/05/2022 por estar em licença 
prêmio (12) Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 26 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00613/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
08/03/2022, a Portaria nº CTD 00407/22 de 
15/02/2022 de Ana Lucia Pinto Cardoso, matrícula 
nº 61736-9 para atuar no(a) Neim Nossa Senhora 
de Lurdes (343246) , referente ao período que 
passa a ser de 17/02/2022 a 01/06/2022 por estar 
em licença para tratamento de saúde (03) Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00616/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
25/03/2022, a Portaria nº ADS 00816/22 de 
07/02/2022 de Rita Nogueira de Paula, matrícula 
nº 61309-6 para atuar no(a) Ebm Albertina 
Madalena Dias (344232) , referente ao período que 
passa a ser de 07/02/2022 a 15/07/2022 por estar 
em readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 26 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00617/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/03/2022, a Portaria nº ADS 01151/22 de 
25/02/2022 de Laura Sacco Calvetti, matrícula nº 
61110-7 para atuar no(a) Neim Sao Joao Batista 
(343327) , referente ao período que passa a ser de 
03/03/2022 a 15/07/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 
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PORTARIA ALT Nº 00618/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
02/05/2022, a Portaria nº ADS 01440/22 de 
30/03/2022 de Stefany Julia Pazin Dias, matrícula 
nº 62682-1 para atuar no(a) Neim Sao Joao Batista 
(343327) , referente ao período que passa a ser de 
07/03/2022 a 15/07/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00619/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/04/2022, a Portaria nº ADS 00967/22 de 
14/02/2022 de Cleusa Sirlei Becker Leal, matrícula 
nº 61551-0 para atuar no(a) Neim Irma Scheilla 
(343241) , referente ao período que passa a ser de 
17/02/2022 a 15/07/2022 por estar em licença 
tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00620/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/04/2022, a Portaria nº ADS 00968/22 de 
14/02/2022 de Cleusa Sirlei Becker Leal, matrícula 
nº 61551-0 para atuar no(a) Neim Irma Scheilla 
(343241) , referente ao período que passa a ser de 
17/02/2022 a 15/07/2022 por estar em licença 
tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00621/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/04/2022, a Portaria nº ADS 00267/22 de 
03/02/2022 de Maria Virginia dos Santos, 
matrícula nº 59694-9 para atuar no(a) Ebm Osmar 
Cunha (344201) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 16/12/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00622/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/04/2022, a Portaria nº ADS 00268/22 de 
03/02/2022 de Maria Virginia dos Santos, 
matrícula nº 59694-9 para atuar no(a) Ebm Osmar 
Cunha (344201) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 16/12/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00623/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/04/2022, a Portaria nº ADV 00695/22 de 
07/02/2022 de Luciana Righi, matrícula nº 61331-2 
para atuar no(a) Ebm Donicia Maria Costa (344221) 
, referente ao período que passa a ser de 
07/02/2022 a 13/05/2022 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 27 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00626/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/04/2022, a Portaria nº CTD 00576/22 de 
21/03/2022 de Carla dos Santos Cordeiro, 
matrícula nº 62527-2 para atuar no(a) Neim 
Orisvaldina Silva (343320) , referente ao período 
que passa a ser de 22/03/2022 a 13/05/2022 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00627/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
02/05/2022, a Portaria nº CTD 00552/22 de 
17/03/2022 de Ana Claudia de Jesus Silva, 
matrícula nº 62445-4 para atuar no(a) Neim 
Professora Otilia Cruz (343351) , referente ao 
período que passa a ser de 18/03/2022 a 
09/10/2022 por estar em readaptação (13) Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 
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PORTARIA ALT Nº 00628/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/04/2022, a Portaria nº ADS 01191/22 de 
02/03/2022 de Rafael Celio Ramos, matrícula nº 
62043-2 para atuar no(a) Ebm Inten Aricomedes da 
Silva (344218) , referente ao período que passa a 
ser de 03/03/2022 a 30/06/2022 por estar em 
licença tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00629/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/04/2022, a Portaria nº ADS 01192/22 de 
02/03/2022 de Rafael Celio Ramos, matrícula nº 
62043-2 para atuar no(a) Ebm Inten Aricomedes da 
Silva (344218) , referente ao período que passa a 
ser de 03/03/2022 a 30/06/2022 por estar em 
licença tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00630/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/03/2022, a Portaria nº CTD 00446/22 de 
03/03/2022 de Sabrina Cristina Floriano, matrícula 
nº 61994-9 para atuar no(a) Neim Ilha Continente 
(343225) , referente ao período que passa a ser de 
03/03/2022 a 21/06/2022 por estar em licença 
para tratamento de saúde (03) Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00631/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/04/2022, a Portaria nº CTD 00411/22 de 
15/02/2022 de Maria Carmelita de Souza Chaves, 
matrícula nº 61753-9 para atuar no(a) Neim Maria 
Salome dos Santos (343325) , referente ao período 
que passa a ser de 17/02/2022 a 07/06/2022 por 
estar em licença para tratamento de saúde (03) 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00632/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
02/05/2022, a Portaria nº ADS 01662/22 de 
26/04/2022 de Rita Nogueira de Paula, matrícula 
nº 61309-6 para atuar no(a) Ebm Virgilio dos Reis 
Varzea (344238) , referente ao período que passa a 
ser de 12/04/2022 a 03/06/2022 por estar em 
licença tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00633/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/03/2022, a Portaria nº CTD 00193/22 de 
04/02/2022 de Elita Maria Anton, matrícula nº 
60440-2 para atuar no(a) Neim Doralice Teodora 
Bastos (343229) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 01/06/2022 por estar em 
licença para tratamento de saúde (03) Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00634/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
02/05/2022, a Portaria nº ADS 01553/22 de 
08/04/2022 de Fernanda F Grumiche Pereira, 
matrícula nº 62362-8 para atuar no(a) Neim Julia 
Maria Rodrigues (343347) , referente ao período 
que passa a ser de 11/04/2022 a 01/06/2022 por 
estar em licença tratamento de saúde Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00635/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/04/2022, a Portaria nº ADS 01303/22 de 
11/03/2022 de Marileia Borges, matrícula nº 
62167-6 para atuar no(a) Neim Celso Ramos 
(343210) , referente ao período que passa a ser de 
10/03/2022 a 01/06/2022 por estar em licença 
para tratamento de saúde (03) Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
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assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00636/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
09/03/2022, a Portaria nº ADS 00932/22 de 
14/02/2022 de Shirley Bion, matrícula nº 61481-5 
para atuar no(a) Neim Julia Maria Rodrigues 
(343347) , referente ao período que passa a ser de 
17/02/2022 a 01/06/2022 por estar em licença 
tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00637/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
28/04/2022, a Portaria nº CTD 00187/22 de 
04/02/2022 de Eliane Osvaldice Luiz, matrícula nº 
60425-9 para atuar no(a) Neim Waldemar Silva 
Filho (343212) , referente ao período que passa a 
ser de 07/02/2022 a 01/08/2022 por estar em 
readaptação Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00638/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/04/2022, a Portaria nº ADS 01235/22 de 
07/03/2022 de Cristiane Lopes de Souza, matrícula 
nº 61755-5 para atuar no(a) Ebm Almirante 
Carvalhal (344203) , referente ao período que 
passa a ser de 09/03/2022 a 05/05/2022 por estar 
em licença para tratamento de saúde Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00639/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
18/04/2022, a Portaria nº ADS 01271/22 de 
09/03/2022 de Eliani Marchinhaki, matrícula nº 
62175-7 para atuar no(a) Ebm Almirante Carvalhal 
(344203) , referente ao período que passa a ser de 
09/03/2022 a 05/05/2022 por estar em licença 
para tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 

entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00640/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
29/04/2022, a Portaria nº ADS 01401/22 de 
22/03/2022 de Regiane Maria Vargas Nadal 
Milezzi, matrícula nº 61617-6 para atuar no(a) 
Neim Mateus de Barros (343223) , referente ao 
período que passa a ser de 01/04/2022 a 
01/06/2022 por estar em licença tratamento de 
saúde Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00641/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/04/2022, a Portaria nº ADS 01472/22 de 
31/03/2022 de Yule Vieira Bitencourt, matrícula nº 
62712-7 para atuar no(a) Neim Elisabete Nunes 
Anderle (343346) , referente ao período que passa 
a ser de 01/04/2022 a 17/05/2022 por estar em 
licença tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00642/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
14/04/2022, a Portaria nº ADS 01203/22 de 
03/03/2022 de Maristela Silva da Conceicao, 
matrícula nº 61955-8 para atuar no(a) Neim Ilha 
Continente (343225) , referente ao período que 
passa a ser de 03/03/2022 a 06/05/2022 por estar 
em licença tratamento de saúde Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 00643/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
14/04/2022, a Portaria nº ADS 01212/22 de 
04/03/2022 de Maristela Silva da Conceicao, 
matrícula nº 61955-8 para atuar no(a) Neim Ilha 
Continente (343225) , referente ao período que 
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passa a ser de 07/03/2022 a 06/05/2022 por estar 
em licença tratamento de saúde Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01092/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº CTD 00728/22 de 
22/04/2022, de Valeria Terezinha Barsch Goedert, 
matrícula nº 63247-3, lotada no(a) Neim Elisabete 
Nunes Anderle (343346) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01093/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2022, da Portaria nº ADS 01622/22 de 
18/04/2022, de Thiago Jose Perozzo Cardoso, 
matrícula nº 63103-5, lotado no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01094/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2022, da Portaria nº ADV 00075/22 de 
02/02/2022, de Reinaldo Neves dos Santos, 
matrícula nº 60299-0, lotado no(a) Ebm Maria 
Tomazia Coelho (344224) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 22 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01095/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº ADV 00076/22 de 
02/02/2022, de Reinaldo Neves dos Santos, 
matrícula nº 60299-0, lotado no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01096/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 31/03/2022, da Portaria nº CEF 00808/22 de 
29/03/2022, de Monique Andreia da Silva, 
matrícula nº 60344-9, lotada no(a) Neim Anirson 
Antonio Das Chagas (343356) por retificação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01097/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 08/04/2022, da Portaria nº CEF 00965/22 de 
08/04/2022, de Elza Cristine Bernardi Galeano, 
matrícula nº 59693-0, lotada no(a) Ebm Prof 
Herondina Medeiros Zeferino (344210) por 
retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01098/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº ADS 00818/22 de 
07/02/2022, de Elza Wiese Zarling, matrícula nº 
61325-8, lotada no(a) Ebm Maria Tomazia Coelho 
(344224) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01099/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº CTD 00690/22 de 
19/04/2022, de Rosenita dos Prazeres Batista, 
matrícula nº 63165-5, lotada no(a) Neim Anjo da 
Guarda (343242) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01102/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº CTD 00723/22 de 
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22/04/2022, de Michelle Pessoa Bastos, matrícula 
nº 63260-0, lotada no(a) Neim Hermenegilda 
Carolina Jacques (343235) não tomou posse no 
tempo previsto. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01107/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº CEF 00019/22 de 
01/02/2022, de Daniella Sousa, matrícula nº 
33019-1, lotada no(a) Ebm Jose Amaro Cordeiro 
(344227) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01109/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 16/04/2022, da Portaria nº ADS 01041/22 de 
15/02/2022, de Cleide Chastalo, matrícula nº 
61691-5, lotada no(a) Ebm Mancio Costa (344215) 
por ausência injustificada. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01110/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº ADV 01742/22 de 
20/04/2022, de Jessica Fernanda da Cruz Silva, 
matrícula nº 62287-7, lotada no(a) Ebm Maria 
Tomazia Coelho (344224) por incompatibilidade de 
horário.. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01111/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADS 01548/22 de 
08/04/2022, de Pamela Duarte Chika, matrícula nº 
62972-3, lotada no(a) Neim Celso Ramos (343210) 
a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 25 de abril de 2022. MAURICIO 

FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01112/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº CTD 00718/22 de 
22/04/2022, de Michele Gaioski Cabra, matrícula 
nº 63232-5, lotada no(a) Neim Evandro de Souza 
(343358) não tomou posse no tempo previsto. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 25 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01113/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº CTD 00729/22 de 
22/04/2022, de Geisa Rodrigues Costa Autran, 
matrícula nº 63237-6, lotada no(a) Neim Evandro 
de Souza (343358) não tomou posse no tempo 
previsto. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 25 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01114/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADV 00099/22 de 
03/02/2022, de Samara Carolina Menezes, 
matrícula nº 59964-6, lotada no(a) Ebm Luiz 
Candido da Luz (344229) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01115/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2022, da Portaria nº ALT 00574/22 de 
20/04/2022, de Cintia Luiz, matrícula nº 62827-1, 
lotada no(a) Neim Professora Maria Barreiros 
(343207) por retificação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 26 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01116/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº CTD 00732/22 de 
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22/04/2022, de Elizabeth Oliveira de Aragao, 
matrícula nº 63228-7, lotada no(a) Neim Maria 
Terezinha Sarda da Luz (343251) não tomou posse 
no tempo previsto. Artigo 2º Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. Florianópolis, 26 de 
abril de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01117/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADV 01074/22 de 
15/02/2022, de Patricia Clecia Franceschina, 
matrícula nº 61741-5, lotada no(a) Neim Costeira 
do Pirajubae (343352) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01118/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADS 01099/22 de 
16/02/2022, de Karina Bohrer do Amaral, 
matrícula nº 60036-9, lotada no(a) Ebm Albertina 
Madalena Dias (344232) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01119/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADS 01119/22 de 
17/02/2022, de Karina Bohrer do Amaral, 
matrícula nº 60036-9, lotada no(a) Ebm Albertina 
Madalena Dias (344232) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01120/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 12/04/2022, da Portaria nº ADS 01568/22 de 
11/04/2022, de Rita Nogueira de Paula, matrícula 
nº 63001-2, lotada no(a) Ebm Virgilio dos Reis 
Varzea (344238) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01121/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº CTD 00746/22 de 
22/04/2022, de Edisa Assuncao Correa, matrícula 
nº 63234-1, lotada no(a) Neim Evandro de Souza 
(343358) não tomou posse no tempo previsto. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01122/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 27/04/2022, da Portaria nº CTD 00303/22 de 
04/02/2022, de Isabel Ferreira, matrícula nº 
60748-7, lotada no(a) Neim Professora Sueli 
Gadotti Rodrigues (343312) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 26 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01123/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 22/04/2022, da Portaria nº CTD 00731/22 de 
22/04/2022, de Elisabel Dias Porto Lemos, 
matrícula nº 63239-2, lotada no(a) Neim Evandro 
de Souza (343358) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01124/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 12/04/2022, da Portaria nº ADV 01628/22 de 
11/04/2022, de Paulo Roberto Rodrigues, 
matrícula nº 62989-8, lotado no(a) Ebm Osvaldo 
Machado (344216) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01125/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/04/2022, da Portaria nº ADV 00513/22 de 
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07/02/2022, de Maria Salete Custodio, matrícula 
nº 60419-4, lotada no(a) Neim Irma Scheilla 
(343241) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01126/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 18/04/2022, da Portaria nº ADS 00514/22 de 
04/02/2022, de Michele Dias da Luz, matrícula nº 
60873-4, lotada no(a) Neim Ferminio Francisco 
Vieira (343215) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01127/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 18/04/2022, da Portaria nº ADS 00515/22 de 
04/02/2022, de Michele Dias da Luz, matrícula nº 
60873-4, lotada no(a) Neim Ferminio Francisco 
Vieira (343215) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01128/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/04/2022, da Portaria nº CEF 00904/22 de 
06/04/2022, de Luciana Righi, matrícula nº 61331-
2, lotada no(a) Ebm Donicia Maria Costa (344221) 
por retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01129/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/04/2022, da Portaria nº CEF 01128/22 de 
27/04/2022, de Luciana Righi, matrícula nº 61331-
2, lotada no(a) Ebm Donicia Maria Costa (344221) 
por retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01130/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2022, da Portaria nº ADV 01721/22 de 
19/04/2022, de Jaqueline Henrique Cardoso, 
matrícula nº 62080-7, lotada no(a) Ebm Jose 
Jacinto Cardoso (344223) por retificação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01131/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00667/22 de 
04/02/2022, de Juliana Mery Silva, matrícula nº 
61068-2, lotada no(a) Neim Orlandina Cordeiro 
(343206) por alteração de lotação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01132/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 28/04/2022, da Portaria nº CTD 00178/22 de 
04/02/2022, de Suelen Bueno, matrícula nº 60400-
3, lotada no(a) Neim Doralice Teodora Bastos 
(343229) por alteração do titular da vaga.. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01133/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADS 00225/22 de 
03/02/2022, de Silvia Silene Cardoso, matrícula nº 
59861-5, lotada no(a) Ebm Osmar Cunha (344201) 
por alteração de lotação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01134/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADS 00226/22 de 
03/02/2022, de Silvia Silene Cardoso, matrícula nº 
59861-5, lotada no(a) Ebm Osmar Cunha (344201) 
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por alteração de lotação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01135/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADS 00959/22 de 
14/02/2022, de Pedro Henrique Cardoso, 
matrícula nº 61634-6, lotado no(a) Neim Ana 
Spyrios Dimatos (343226) por alteração do motivo 
de afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 28 de abril de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01136/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 25/04/2022, da Portaria nº ADS 01601/22 de 
13/04/2022, de Jhenifer Torrente Ferreira 
Goncalve, matrícula nº 63055-1, lotada no(a) Neim 
Ana Spyrios Dimatos (343226) por alteração do 
motivo de afastamento do titular. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01137/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº CTD 00401/22 de 
15/02/2022, de Ane Mari Silva de Oliveira 
Machado, matrícula nº 61702-4, lotada no(a) Neim 
Marcelino Barcelos Dutra (343224) por alteração 
de lotação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01138/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 27/04/2022, da Portaria nº ADS 00315/22 de 
04/02/2022, de Giselle Antunes da Silva, matrícula 
nº 60773-8, lotada no(a) Neim Costeira do 
Pirajubae (343352) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01139/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 27/04/2022, da Portaria nº ADS 00316/22 de 
04/02/2022, de Giselle Antunes da Silva, matrícula 
nº 60773-8, lotada no(a) Neim Costeira do 
Pirajubae (343352) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01140/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00816/22 de 
07/02/2022, de Rita Nogueira de Paula, matrícula 
nº 61309-6, lotada no(a) Ebm Albertina Madalena 
Dias (344232) por alteração de lotação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01141/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00742/22 de 
07/02/2022, de Graziele Aparecida Rodrigues, 
matrícula nº 60810-6, lotada no(a) Ebm Virgilio dos 
Reis Varzea (344238) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01142/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00743/22 de 
07/02/2022, de Graziele Aparecida Rodrigues, 
matrícula nº 60810-6, lotada no(a) Ebm Virgilio dos 
Reis Varzea (344238) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01143/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 01171/22 de 
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02/03/2022, de Claudete Aparecida Chieli, 
matrícula nº 61998-1, lotada no(a) Ebm Antonio 
Pascoal Apostolo (344205) por alteração de 
lotação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 28 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01144/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00924/22 de 
14/02/2022, de Mariza Medeiros D Avila, 
matrícula nº 61564-1, lotada no(a) Ebm Vitor 
Miguel de Souza (344222) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01145/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 03/05/2022, da Portaria nº ADS 00017/22 de 
02/02/2022, de Izabele Cristini da Silva, matrícula 
nº 59972-7, lotada no(a) Ebm Inten Aricomedes da 
Silva (344218) por alteração de lotação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01146/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADV 01016/22 de 
15/02/2022, de Andreia Tatiane dos Santos, 
matrícula nº 61603-6, lotada no(a) Neim Prof 
Antonieta de Barros (343355) por alteração de 
lotação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 29 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01147/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 01475/22 de 
31/03/2022, de Jakeline Rodrigues, matrícula nº 
62273-7, lotada no(a) Neim Joaquina Maria Peres 
(343203) por retorno do titular. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 

MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01148/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 29/04/2022, da Portaria nº ADS 00396/22 de 
04/02/2022, de Claudia Serrato Lone, matrícula nº 
60276-0, lotada no(a) Ebm Lupercio B da Silva 
(344225) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01149/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00618/22 de 
04/02/2022, de Elaine Cristina da Silva, matrícula 
nº 60663-4, lotada no(a) Neim Orlandina Cordeiro 
(343206) por alteração do titular da vaga.. Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01150/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADV 00027/22 de 
02/02/2022, de Luana de Jesus Ouriques, 
matrícula nº 60043-1, lotada no(a) Ebm Osmar 
Cunha (344201) por alteração de lotação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01151/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/04/2022, da Portaria nº CEF 00986/22 de 
11/04/2022, de Cristhiane Ribeiro Teles Ferreira, 
matrícula nº 60404-6, lotada no(a) Ebm Paulo 
Fontes (344217) por retificação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01152/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 29/04/2022, da Portaria nº ADS 01595/22 de 
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13/04/2022, de Vanizete Elisabete Santos, 
matrícula nº 63042-0, lotada no(a) Ebm Prof Neuza 
Paula da Silveira (344240) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01153/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 29/04/2022, da Portaria nº ADS 01596/22 de 
13/04/2022, de Vanizete Elisabete Santos, 
matrícula nº 63042-0, lotada no(a) Ebm Prof Neuza 
Paula da Silveira (344240) a pedido do servidor(a). 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01154/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 30/04/2022, da Portaria nº ADV 00645/22 de 
07/02/2022, de Rebeca Torres Taveira, matrícula 
nº 61025-9, lotada no(a) Ebm Marcolino Jose Lima 
(344226) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01155/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº CTD 00765/22 de 
28/04/2022, de Thaise Domingos de Oliveira, 
matrícula nº 63335-6, lotada no(a) Neim Carlos 
Humberto Pederneiras Corre (343248) não tomou 
posse no tempo previsto. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01156/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00122/22 de 
03/02/2022, de Jacqueline Carolina da Silva, 
matrícula nº 60155-1, lotada no(a) Neim Ingleses I 
(343220) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 

contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01157/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 08/04/2022, da Portaria nº ADS 01113/22 de 
17/02/2022, de Ana Paula Manoel, matrícula nº 
61819-5, lotada no(a) Neim Monsenhor Frederico 
Hobold (343204) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01158/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº CTD 00739/22 de 
22/04/2022, de Patricia Oliveira Feijo, matrícula nº 
63223-6, lotada no(a) Ebm Virgilio dos Reis Varzea 
(344238) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01159/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº CTD 00753/22 de 
26/04/2022, de Djovana Hevilyn Correia, matrícula 
nº 63291-0, lotada no(a) Ebm Henrique Veras 
(344211) não tomou posse no tempo previsto. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01160/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 01561/22 de 
11/04/2022, de Fabiana da Silva, matrícula nº 
61117-4, lotada no(a) Neim Monsenhor Frederico 
Hobold (343204) por mudança de nível.. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01161/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
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de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00856/22 de 
07/02/2022, de Aline Soares Barreto Pinto, 
matrícula nº 60687-1, lotada no(a) Ebm Virgilio dos 
Reis Varzea (344238) por alteração de lotação. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01162/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 29/04/2022, da Portaria nº CTD 00744/22 de 
22/04/2022, de Wania Fernanda Matos dos Santos 
Men, matrícula nº 63196-5, lotada no(a) Neim 
Evandro de Souza (343358) a pedido do 
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01163/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 20/04/2022, da Portaria nº ADS 01638/22 de 
19/04/2022, de Bruna Maria Martins, matrícula nº 
63130-2, lotada no(a) Neim Ferminio Francisco 
Vieira (343215) por alteração do titular da vaga.. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01164/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADV 01317/22 de 
10/03/2022, de Rosmeri Winter, matrícula nº 
62244-3, lotada no(a) Neim Elisabete Nunes 
Anderle (343346) por alteração do motivo de 
afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01165/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADV 01318/22 de 
10/03/2022, de Rosmeri Winter, matrícula nº 
62244-3, lotada no(a) Neim Elisabete Nunes 
Anderle (343346) por alteração do motivo de 
afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria 

entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01166/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº CTD 00174/22 de 
04/02/2022, de Lauriane da Silva do Rosario, 
matrícula nº 60383-0, lotada no(a) Neim Sol 
Nascente (343354) a pedido do servidor(a). Artigo 
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01167/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº CTD 00616/22 de 
04/04/2022, de Creusa Gomes Alecrim, matrícula 
nº 60200-0, lotada no(a) Neim Professora Maria 
Barreiros (343207) por retorno do titular. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01168/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00834/22 de 
07/02/2022, de Ahlan Benezar Lima, matrícula nº 
61240-5, lotado no(a) Neim Machado de Assis 
(343245) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01169/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADS 00835/22 de 
07/02/2022, de Ahlan Benezar Lima, matrícula nº 
61240-5, lotado no(a) Neim Machado de Assis 
(343245) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3185 Florianópolis/SC, quarta-feira, 4 de maio de 2022 pg. 39 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-30– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062 
Gerência de Diário Oficial Controle:  Thamara Malta Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 39 
 

PORTARIA CEF Nº 01170/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 02/05/2022, da Portaria nº ADV 00033/22 de 
02/02/2022, de Ana Claudia Vicente Demetrio, 
matrícula nº 59959-0, lotada no(a) Depto de Educ 
de Jovens e Adultos (344110) , Eja Sul II (099) a 
pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01171/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 04/05/2022, da Portaria nº ADV 01371/22 de 
15/03/2022, de Samira de Moraes Maia Vigano, 
matrícula nº 62326-1, lotada no(a) Depto de Educ 
de Jovens e Adultos (344110) , Eja Norte I (086) a 
pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 02 de maio de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA DES Nº 00931/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Francielle Cristina Machado, matrícula nº 20386-6, 
Auxiliar de Sala (0816), lotada no(a) Neim Sao Joao 
Batista (343327), para atuar no(a) Ebm Costa Lagoa 
(344219) com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais, no período de 02/05/2022 a 
15/07/2022, para ocupar uma classe-vaga por estar 
em readaptação. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de maio 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TIN Nº 00006/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o item VII, do Art. 143, da Lei 
2.517 de 19/12/1986 e tendo em vista o disposto 
no inciso II, do Art. 1º e do Art. 8 do Decreto nº 
255/87, resolve: Artigo 1º Conceder gratificacao 
pelo exercício em regime de tempo integral, no 
período de 11/04/2022 a 16/12/2022 para 
Antonieta Eloisa Kehrig Acosta, matrícula nº 
33286-0, Professor V (1306) Danca (071), lotada 
no(a) Ebm Prof Neuza Paula da Silveira (344240), 
por estar atuando no(a) (), com a carga horária de 
20 (vinte) horas semanais, para ocupar uma classe-
vaga.Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário. Florianópolis, 08 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TIN Nº 00007/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o item VII, do Art. 143, da Lei 
2.517 de 19/12/1986 e tendo em vista o disposto 
no inciso II, do Art. 1º e do Art. 8 do Decreto nº 
255/87, resolve: Artigo 1º Conceder gratificacao 
pelo exercício em regime de tempo integral, no 
período de 12/04/2022 a 16/12/2022 para Evandro 
Roberval Arseno, matrícula nº 62396-2, Professor 
IV (1305) Educacao Especial (015), lotado no(a) 
Neim Celso Ramos (343210), por estar atuando 
no(a) Neim Cristo Redentor (343244), com a carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, para ocupar 
uma classe-vaga..Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 13 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA TIN Nº 00008/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o item VII, do Art. 143, da Lei 
2.517 de 19/12/1986 e tendo em vista o disposto 
no inciso II, do Art. 1º e do Art. 8 do Decreto nº 
255/87, resolve: Artigo 1º Conceder gratificacao 
pelo exercício em regime de tempo integral, no 
período de 25/04/2022 a 16/12/2022 para Evandro 
Roberval Arseno, matrícula nº 62396-2, Professor 
IV (1305) Educacao Especial (015), lotado no(a) 
Neim Celso Ramos (343210), por estar atuando 
no(a) Neim Vo Terezinha (343357), com a carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, para ocupar 
uma classe-vaga..Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 19 de abril 
de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 239/SME/2022; 
Objeto: Contratação de empresa para executar as 
obras características da construção do brinque de 
parque infantil denominado: "Casinha da Árvore", 
que será instalado nos Núcleos de Educação 
Infantil (NEIM) da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis/SC; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 662/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: DJFP CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP; 
Valor: O valor global estimado da presente ATA é 
de R$ 4.065.000,00 (quatro milhões e sessenta e 
cinco mil reais); Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
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2.337 / 2.348 / 2.367; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 / 4.4.90.52 e nas Fontes de Recursos: 81 
/ 462; Data de Assinatura: 18/04/2022; Nome das 
partes que assinaram: Pela Secretaria Municipal de 
Educação, o Sr. Maurício Fernandes Pereira, e pela 
empresa, o Sr. Dejair Ferreira dos Passos. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 
709/SMA/DSLC/2021 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Concorrência nº 709/SMA/DSLC/2021, resultou 
DESERTO. A Comissão      

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 
083/SMA/SUPLC/2022 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Concorrência nº 083/SMA/SUPLC/2022, resultou 
DESERTO. A Comissão      

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
130/SMA/SUPLC/2022 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Tomada de Preços nº 130/SMA/SUPLC/2022, 
resultou DESERTO. A Comissão      

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS  Nº 
142/SMA/SUPLC/2022 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Tomada de Preços nº 142/SMA/SUPLC/2022, 
resultou DESERTO. A Comissão      

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 
660/SMA/DSLC/2021 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Concorrência nº 660/SMA/DSLC/2021, resultou 
DESERTO. A Comissão      

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 
110/SMA/SUPLCLC/2022 - O Município de 

Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Concorrência nº 110/SMA/SUPLLC/2022, resultou 
DESERTO. A Comissão      

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA  Nº 
084/SMA/SUPLCLC/2022 -  O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Concorrência nº 084/SMA/SUPLLC/2022, resultou 
DESERTO. A Comissão      

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA  Nº 
093/SMA/SUPLCLC/2022 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o processo licitatório 
Concorrência nº 093/SMA/SUPLLC/2022, resultou 
DESERTO. A Comissão      

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/FMDCA/2022 (SALDO FINANCEIRO) - O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
(PMF/SEMAS), através do Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMDCA), no uso de suas 
atribuições, torna público Edital de Chamamento 
Público 001/FMDCA/2022, objetivando a seleção 
pública de propostas de projetos apresentadas por 
Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, 
regularmente constituídas, com sede ou 
instalações no Município de Florianópolis, a serem 
financiados por meio do Saldo Financeiro do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– FloriCriança, que estejam em consonância com as 
políticas públicas da Criança e do Adolescente do 
município de Florianópolis, dentro das diretrizes e 
ações prioritárias estabelecidas pelo CMDCA e 
dispostas no presente Edital, obrigando-se à fiel 
observância das disposições contidas na Lei Federal 
n. 13.019, de 31 de julho 2014, a qual regulamenta 
as parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil, no Decreto 
Municipal 21.966/2020 e nas demais disposições 
legais aplicáveis. O valor total de recursos 
disponibilizado para os projetos deste Edital será 
de até R$ 1.380.000,00 (Um milhão e trezentos e 
oitenta mil reais) e correrão  à Conta do 
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Orçamento: Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Projeto Atividade 2979, 
Elemento e Despesa 3.3.50.41.00.00.00.00.0900 - 
Contribuições - Fonte 900.  O período de 
inscrição/envio das propostas será de 05 de maio 
de 2022 à 03 de junho de 2022, através do 
endereço eletrônico 
https://investidor.bussolasocial.com.br/fundodcafl
oripa/editais/saldo2022.  Florianópolis, 03 de maio 
de 2022. Maria Cláudia Goulart da Silva - Secretária 
Municipal de Assistência Social e Eliete Maria de 
Lima - Presidente do CMDCA. (CONSULTAR EDITAL 
NA ÍNTEGRA NO FINAL DESTA EDIÇÃO). 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

PORTARIA Nº 041/2022 - O Secretário Municipal 
do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar n. 706 de 
27/01/2021, e considerando os dispostos dos 
artigos 58 e 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
RESOLVE: Art. 1º - Designar a empregada Rita de 
Cássia Rodrigues, matrícula 7108, para exercer o 
encargo de Fiscal do Contrato Nº 258/SMMA/2022, 
firmada entre a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e a empresa PENASCAL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ n°: 67.718.874/0001-
50, que tem por objeto: “Contratação de empresa 
para a implantação dos ecopontos na Região do Rio 
Vermelho e Ingleses (Lote II)”. Art. 2º - Designar o 
empregado Kleber de Souza Porto, matrícula 635, 
para, na ausência da titular, exercer o encargo de 
Fiscal do Contrato Nº 258/SMMA/2022, firmada 
entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a 
empresa PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
EIRELI, CNPJ n°: 67.718.874/0001-50. Art. 3º - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 03 de maio de 2022. Fábio Gomes 
Braga - Secretário Municipal do Meio Ambiente.  

PORTARIA Nº 042/2022 - O Secretário Municipal 
do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar n. 706 de 
27/01/2021, e considerando os dispostos dos 
artigos 58 e 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
RESOLVE: Art. 1º - Designar o empregado Pablo 
Rodrigo Colombo, matrícula 7754, para exercer o 
encargo de Fiscal da ATA Nº 272/SMMA/2022, 
firmada entre a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e a empresa M2TEC Assistência Técnica 
Ltda. ME., CNPJ n°: 38.029.650/0001-32, que tem 
por objeto: “Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de Trator cortador de grama 

Tipo Giro-Zero, novo, fabricação mínima 2021 para 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Florianópolis/SC”. Art. 2º - Designar o empregado 
Bruno Vieira Luiz, matrícula 6355, para, na 
ausência do titular, exercer o encargo de Fiscal da 
ATA Nº 272/SMMA/2022, firmada entre a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a 
empresa M2TEC Assistência Técnica Ltda. ME., 
CNPJ n°: 38.029.650/0001-32. Art. 3º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 03 de maio de 2022. Fábio Gomes 
Braga - Secretário Municipal do Meio Ambiente.  

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
1250/COMCAP/2020 - PMF X F.M. PNEUS LTDA: 
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a 
renovação e alteração de dotação do Contrato 
original. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO: A 
Cláusula Quinta do Contrato original continua 
subsistindo em todos os seus termos e condições, 
renovando o presente Contrato, com o prazo que 
continua por tempo determinado, passando a fluir 
de 15 de abril de 2022 até 14 de abril de 2023, com 
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações, no Parecer 
Jurídico nº 21/2022 da Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal De Meio Ambiente, no OE 
237/SMMA/GAB/2022 e na Deliberação nº 
220/2022 do Comitê Gestor de Governo, partes 
integrantes deste Termo Aditivo. CLÁUSULA 
TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: A Cláusula Sexta do Contrato 
original passa a vigorar com a seguinte redação: 
“CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa do presente Contrato, mais 
especificamente da seguinte dotação orçamentária 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Órgão 
e Unidade: 54.01; Funcional: 18.541.0108; 
Atividade: 4.800– Programa de Apoio 
Administrativo - SMMA; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – PJena 
Fonte de Recursos: 80.”; Número e Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 
477/SMA/DSLC/2020; Data da assinatura: 
13/04/2022; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Sr. Fábio 
Gomes Braga, e pela empresa, o Sr. Eduardo 
Maldaner. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, TECNOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
732/SMTTDE/2021 – PMF X VIVIANE FABRICAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME. 
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a 
renovação do Contrato Original. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA RENOVAÇÃO; A Cláusula Quinta do 
Contrato original continua subsistindo em todos os 
seus termos e condições, renovando o presente 
Contrato, com o prazo que continua por tempo 
determinado, com início em 31 de março de 2022 e 
término em 26 de agosto de 2022, com 
fundamento no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e 
posteriores alterações, no Parecer 
59/SMI/GAB/ASSJUR/2022 da Assessoria Jurídica 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, na 
Deliberação n° 552/2022 do Comitê Gestor de 
Governo e no Ofício datado 30 de março de 2022, 
partes integrantes deste Termo Aditivo; Número e 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 
281/SMA/DSLC/2021; Data das Assinaturas: 
30/03/2022; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Turismo Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico, o Sr. Juliano Richter 
Pires, e pela empresa a Sra. Viviane Quint Dorta do 
Amaral. 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 176/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Aquisição de 
produtos necessários as atividades de controle e 
prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti - telas 
de proteção para caixas d'água e rolo de tela 
mosquiteira, para atendimento das demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/SC. 
Dia 20 de maio de 2022, às 13h30min. Endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 187/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Aquisição de 
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos para uso nas 
Unidades Descentralizadas da Secretaria Municipal 
de Saúde de Florianópolis/SC. Dia 20 de maio de 
2022, às 15h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 186/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Aquisição de 

material de expediente, papel A4(resma com 500 
folhas), para atendimento das necessidades da 
Rede da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis/SC. Dia 20 de maio de 2022, às 
16h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 179/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Aquisição de 
materiais de Enfermagem - FIOS, para atendimento 
das necessidades da Rede da Secretaria Municipal 
de Saúde de Florianópolis/SC. Dia 23 de maio de 
2022, às 15h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 177/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Aquisição de 
materiais de avaliação e reabilitação 
fonoaudiológica, para atender às necessidades do 
Centro de avaliação e Reabilitação da 
Aprendizagem (CEDRA) da Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis/SC. Dia 23 de maio de 
2022, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 188/SMA/SUPLC/2022 – Objeto: Aquisição de 
materiais de avaliação e tratamento (psicológicos, 
lúdicos e de papelaria), para atender às 
necessidades do Ambulatório de Saúde Mental da 
Infância e Adolescência da Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis/SC. Dia 23 de maio de 
2022, às 16h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

ESPORTES 

PORTARIA N. 23/SMCEL/GAB/2022. A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, 
através da Fundação Municipal de Esportes de 
Florianópolis, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, o art. 8º, III, da Lei n. 706/2021 c/c 
inciso I, do art. 82 da Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis, e: Considerando a essência e 
obrigatoriedade do princípio constitucional “da 
publicidade” que visa legitimar as ações praticadas 
pela Administração Pública, reduzindo o 
distanciamento que a separa da sociedade, e 
ainda; Considerando a obrigatoriedade do 
subprincípio da “transparência” denominado 
“publicidade” dos atos dos Gestores Públicos e dos 
tomadores de recursos, com a correta, legal e 
transparente gestão;  RESOLVE: Art. 1º. PUBLICAR 
no DOEM – Diário Oficial do Município o 
“RELATÓRIO ANALÍTICO DE DIÁRIAS” referente ao 
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mês de abril do exercício de 2022, conforme é 
apresentado no ANEXO I, parte integrante desta 
Portaria. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na 
data da sua publicação. Florianópolis, 03 de 
maio de 2022. MAYCON CASSIMIRO OLIVEIRA – 
SUPERINTENDENTE DA FME. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

PORTARIA 3/FCFFC/GAB/2022, DE 03 DE MAIO DE 
2022 – CRIA A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS  EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE 
PROJETOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 
CARNAVALESCOS Nº 004/FCFFC/2021- BEM COMO 
NOMEIA O GESTOR DAS PARCERIAS. O Secretário 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer juntamente 
com o Superintendente da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes no uso de suas 
atribuições e nos termos da Lei Federal nº 13.019 
de 2014; Lei Federal nº 13.204 de 2015 e Decreto 
Municipal nº. 21.966/2020; Considerando a 
publicação do Edital de Chamamento Público Para 
Seleção de Projetos Culturais e Educacionais 
Carnavalescos nº 004/FCFFC/2021, publicado no 
dia 17 de setembro de 2021 no Diário Oficial, 
Edição nº. 3032; RESOLVEM: Art. 1º - Designar os 
servidores membros para comporem a Comissão 
de Monitoramento e Avaliação do edital nº 
004/FCFFC/2021 - Art. 2º - A Comissão de 
Monitoramento e Avaliação das Parcerias será 
composta pelos seguintes servidores: I Presidente - 
Robson Adriano Santana Pereira, matrícula 55982-
2. II - Secretário Marcelo Noronha Trajano, 
matrícula 55915-6. III - Membro Anderson Martins 
da Silveira matrícula: 62778-0. IV Membro - 
Leonardo Costa Schmitz, matrícula 62776-3. V 
Membro - Déborah Fernandes Brasil matrícula 
55941-5. Art. 4º. - Os membros participantes da 
comissão supracitada exercerão as atividades sem 
prejuízo das funções que ocupam e será 
considerada prestação de serviço público relevante 
e não farão jus a qualquer espécie de gratificação 
ou remuneração especial. Art. 5º - A comissão 
exercerá sua função de acordo com o Decreto 
Municipal nº 21.966/2020. Art. 6º. Designar o 
servidor  Vlademir Rosa, matrícula 56357, para 
exercer a função de gestor das parcerias originadas 
do edital em questão.  Art. 7º -  Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 17/09/2021. Florianópolis, 03 de 
maio de 2022. Douglas Pires Fortkamp - Secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer e Márcio Costa - 

Superintendente da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA Nº 0158/2022 O SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FLORIANÓPOLIS - 
IPREF, no uso de suas atribuições concedidas pelo 
disposto no art. 86, Inciso I, alínea “i” da Lei 
Complementar 706/2021 e considerando o que 
consta no Processo nº 003354/2021 e com base no 
artigo 6º A da Emenda Constitucional nº 41 de 31 
de dezembro de 2003 com redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 70 de 29/03/2012, ainda 
com base no art. 54, Inciso I da Lei Complementar 
349 de 27/01/2009.RESOLVE: Art. 1º Aposentar por 
invalidez permanente, o servidor MAURO CÉSAR 
FEIJÓ, matrícula 06717-2, ocupante do cargo de 
Contínuo, Classe L, Nível 02, Referência F, lotado na 
Secretaria Municipal da Fazenda, com proventos 
proporcionais a 90,66% (noventa vírgula sessenta e 
seis por cento), calculados com base na última 
remuneração do cargo efetivo, na forma da lei, 
composto de: Vencimento do Cargo, Projeção 
Salarial Lei 3008/88 c/c Lei 8911/12, Gratificação 
de Produtividade - Lei 4602/95 DEC/ 3654/05 c/c 
Lei Complementar 615/17, Gratificação de 
Incentivo a Arrecadação – Lei 4278/93 c/c Lei 
7783/08, Ajuda de Custo – Lei 7582/08 c/c Lei 
Complementar 615/17, Diferença de 
Enquadramento – Lei Complementar 503/14 – 
quinquênio/triênio, 03 (três) Quinquênios à 5% 
(cinco por cento), 05 (cinco) Triênios à 3% (três por 
cento) e Diferença de Enquadramento – Lei 
Complementar 503/14, sendo o benefício revisto 
na mesma proporção e na mesma data, sempre 
que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 
01/07/2021. Florianópolis, 29 de abril de 2022. 
ALECSANDRO DE SOUZA BARRETO - Chefe de 
Benefícios - LUÍS FABIANO DE ARAUJO GIANNINI - 
Superintendente 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico de 
Florianópolis/SC, com base no Art. 8º da Lei Nº 
7474/2007 de 20 de novembro de 2007, convoca 
os representantes de entidades relacionadas ao 
Saneamento Básico, à Maricultura e ao Meio 
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Ambiente e representantes de Entidades 
relacionadas às associações de moradores e 
entidades comunitárias que compõem a sociedade 
civil organizada do Município de Florianópolis, 
todas legalmente constituídas e registradas, a 
participarem da Plenária Pública de eleição dos 
membros representantes da sociedade civil (titular 
e suplente) para a composição do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico - Gestão 
junho/2022 a maio/2024. Para formalização da 
candidatura dos representantes da sociedade civil 
será necessária a comprovação da existência de 
pessoa jurídica da entidade que irá representar, 
mediante apresentação do estatuto da entidade e 
ata que elegeu a última diretoria, ambos 
devidamente registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos, CNPJ e autorização expressa ao 
representante da entidade, em até cinco dias úteis 
antes do pleito. As inscrições deverão ser 
efetivadas junto a Secretaria Executiva do COMSAB 
– Rua 14 de Julho, 375 - Capoeiras – Florianópolis, 
no horário das 14 às 18 horas, ou encaminhando a 
documentação para o endereço eletrônico (e-mail) 
conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com. 
Segundo o dispositivo da alínea “b” dos incisos II e 
IV, parágrafo 2 do Art. 6º da Lei Nº 7474/2007 que 
estabelece as representações da sociedade civil 
organizada, as Plenárias Públicas serão realizadas 
nos seguintes dias e horários, em primeira 
convocação:  

REPRESENTAÇÃO DIA HORA 

Entidades relacionadas ao 
Saneamento Básico, à 

Maricultura e ao Meio Ambiente 

08/06/2022 

 
14h00min 

Entidades relacionadas às 
associações de moradores e 

entidades comunitárias 

08/06/2022 

 
15h00min 

O Link será publicado posteriormente na página do 
COMSAB. Caso não haja quórum na primeira 
convocação, a segunda chamada acontecerá 30 
(trinta) minutos após o horário no qual se deu a 
primeira chamada, que acontecerá com qualquer 
número de representantes das entidades 
presentes. OBS: É parte integrante deste Edital o 
Regimento Interno das Plenárias Públicas para 
eleição dos representantes da sociedade civil 
organizada no Conselho Municipal de Saneamento 
Básico. Florianópolis, 28 de abril de 2022. 
Laudelino de Bastos e Silva - Presidente do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico e.e. 

REGIMENTO INTERNO DAS PLENÁRIAS PÚBLICAS 
PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - COMSAB – 

GESTÃO JULHO/2022 A JUNHO/2024/COMSAB - 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - Art. 1º - 
As Plenárias Públicas realizar-se-ão com a 
finalidade de definir os representantes da 
sociedade civil organizada no Conselho Municipal 
de Saneamento Básico, seguindo disposição do Art. 
6º da Lei Nº 7474/2007. Art. 2º - As Plenárias 
acontecerão num total de duas sessões, de forma 
online, em datas e horários previamente 
agendados, respeitando a representação aprovada 
na Lei Nº 7474/2007. § 1º - A convocação para as 
plenárias será publicada no Diário Oficial com 
trinta dias de antecedência do seu acontecimento 
e divulgada nos meios de comunicação local, 
juntamente com o seu Regimento Interno. § 2º - 
Todos terão acesso livre às Plenárias Públicas, bem 
como, os meios de comunicação. As Plenárias 
ocorrerão de forma online, sendo endereço da 
plataforma da Plenária encaminhados 
posteriormente. Art. 3º - As Plenárias terão uma 
primeira chamada, de acordo com o estabelecido 
no Edital de Convocação, e será permitida uma 
segunda chamada decorridos trinta minutos da 
primeira e conduzidas pelo Coordenador, 
ampliando assim as possibilidades de participação 
da sociedade civil organizada. Decorridos no 
máximo trinta minutos do horário inicial, deverá 
ser iniciada com qualquer número de presentes. 
Art. 4º - Os participantes deverão registrar a 
presença no chat contendo: I – O nome completo; 
II – Telefone; III – Endereço eletrônico (email); IV - 
Instituição que representa. CAPITULO II – DAS 
INSCRIÇÕES: Art 5º - A inscrição da entidade será 
efetivada mediante entrega da documentação para 
credenciamento da entidade e seu respectivo 
representante, indicada no Edital de Convocação, 
devendo ser protocolada na Secretaria Executiva 
do COMSAB – Rua 14 de Julho, 375 - Capoeiras – 
Florianópolis, ou por email 
conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com, no 
mínimo cinco (05) dias úteis antes do pleito. 
Parágrafo único – A documentação necessária para 
formalização da candidatura será efetivada 
comprovando composição de pessoa jurídica da 
entidade que irá representar, mediante entrega do 
estatuto da entidade e ata que elegeu a última 
diretoria, ambos devidamente registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos, CNPJ e 
autorização expressa ao representante da 
entidade. Art. 6º - A Comissão Eleitoral designada 
pelo Presidente do COMSAB, reunir-se-á no prazo 
de até 3 dias úteis após encerradas as inscrições, 
para apreciação e validação da documentação 
apresentada e aprovação das entidades inscritas. 
Parágrafo único – O resultado do credenciamento 
será publicado no site da Superintendência do 
Saneamento Básico e na página do COMSAB, 3 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3185 Florianópolis/SC, quarta-feira, 4 de maio de 2022 pg. 45 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-30– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062 
Gerência de Diário Oficial Controle:  Thamara Malta Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 45 
 

(três) dias, para validação da sociedade.  Após este 
prazo não havendo impugnações as entidades são 
consideradas credenciadas para participação do 
pleito. CAPÍTULO III - DA CONDUÇÃO DAS 
PLENÁRIAS PÚBLICAS -  

Art. 7º - As Plenárias Públicas serão conduzidas 
pelo Coordenador da Plenária, nos termos 
definidos neste Regimento, com o apoio da 
Comissão eleitoral e Secretaria da Plenária, além 
de servidores da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA) e membros do COMSAB. Art. 8º 
- O Coordenador da sessão será o Presidente do 
COMSAB, ou alguém designado por ele, nas formas 
do artigo 7º do Regimento Interno do COMSAB. 
Art. 9º - São prerrogativas do Coordenador da 
Sessão: I – Dirigir as Plenárias Públicas; Designar 
um ou mais secretários para assisti-lo; II – 
Apresentar os objetivos e regras de funcionamento 
da Plenária, ordenando o curso das manifestações; 
III – Propor, caso necessário, aos integrantes da 
plenária a interrupção, suspensão, prorrogação ou 
postergação da sessão, bem como sua reabertura 
ou continuação, quando o reputar conveniente, de 
ofício ou a pedido de algum participante. Art. 10 - 
Em cada Plenária estará presente a Comissão 
Eleitoral e a Secretaria da Plenária para auxiliar o 
Coordenador da Sessão. § 1º São atribuições da 
Comissão Eleitoral: I - Auxiliar o Coordenador na 
condução e organização dos trabalhos; II - 
Inscrever os participantes para as intervenções, de 
acordo com a ordem das solicitações; III - Controlar 
o tempo das intervenções orais. § 2º São 
atribuições da Secretaria da Plenária: I - Registrar o 
conteúdo das intervenções; II - Sistematizar as 
informações; III - Elaborar a ata da Sessão; IV - 
Guardar a documentação produzida na Plenária 
Pública que deverá, ao final da mesma, ser 
entregue ao Coordenador para entrega posterior 
ao COMSAB. CAPITULO IV - DOS PARTICIPANTES - 
Art. 11- Será considerado participante da Plenária 
Pública qualquer cidadão residente na cidade de 
Florianópolis, sem distinção de qualquer natureza, 
interessado em contribuir com o processo de 
discussão mencionado no Edital de Convocação. 
Art. 12 - São direitos dos participantes 
manifestarem livremente suas opiniões sobre as 
questões tratadas no âmbito da Plenária, 
respeitando as disposições previstas neste 
Regimento. Art. 13 - São deveres dos participantes: 
I – Respeitar o Regimento Interno da Plenária 
Pública; II – Respeitar o tempo estabelecido para 
intervenção e a ordem de inscrição; III – Tratar com 
respeito e civilidade os participantes da plenária e 
seus organizadores. Art. 14 - É condição para a 
participação nos debates: I - A prévia inscrição, II - 
Estar diretamente ligado ao tema a ser debatido na 

Plenária, demonstrando interesse social da 
entidade que representa, ou da qual faz parte. 
Parágrafo único: A ordem de inscrição determinará 
a sequência dos debatedores. CAPÍTULO V - DA 
REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA PÚBLICA - Art. 15 - A 
Plenária Pública terá a seguinte ordem: I - Abertura 
da Plenária e apresentação dos presentes; II - 
Esclarecimento do objetivo da Plenária; III - Leitura 
do Art. 6º da Lei nº 7474/2007 que cria o Conselho 
Municipal de Saneamento Básico; IV – 
Esclarecimento sobre a votação virtual; V - Relação 
das entidades credenciadas candidatas à votação; 
VI - Processo de eleição dos representantes: titular 
e suplente; VI - Leitura da Ata de Certificação do 
evento. Art. 16 - Os participantes disporão de 02 
(dois) minutos para manifestação, podendo ser 
acrescido de mais 01 (um) minuto para conclusão, 
observada a ordem de inscrição, sendo o 
questionamento respondido pelo Coordenador da 
sessão. Parágrafo único. Os debates serão 
mediatos pela Comissão Eleitoral, com o apoio do 
Coordenador da Plenária. Art. 17 - Serão 
permitidas filmagens, gravações ou outras formas 
de registro das plenárias públicas. CAPÍTULO VI - 
DAS ELEIÇÕES - Art. 18 - Após o detalhamento do 
Art. 6º da Lei Nº 7474/2007 que estabelece a 
formação do COMSAB, os participantes, 
devidamente credenciados em suas respectivas 
representações, apresentarão suas entidades e 
intenções ou objetivos para apreciação e processo 
de votação. Cada entidade candidata terá 02 (dois) 
minutos para sua apresentação. Art. 19 - Poderão 
votar e ser votadas as organizações que estejam 
formalmente credenciadas na representação da 
sociedade civil organizada para composição do 
COMSAB, conforme artigo 6º da Lei Nº 7474/2007. 
Art. 20 - Cada entidade terá direito a apenas um 
voto na Plenária por meio do seu representante 
legal. Art. 21 - O processo eleitoral se dará de 
forma escrita, por meio do chat, apenas pelo 
representante legalmente designado pela entidade 
da sociedade civil organizada, sendo necessária a 
manifestação de todas as entidades credenciadas 
para votar. § 1º Os votos serão colhidos pela 
secretaria da Plenária, com apoio da Comissão 
Eleitoral informando, na sequência, o resultado da 
votação. § 2º: Serão eleitas as duas entidades 
credenciadas mais votadas, titular e suplente, 
respectivamente. § 3º: Em caso de empate de 
votos entre entidade indicada, fica eleita como 
titular a entidade mais antiga. Art. 22 - Concluídas 
as exposições e as intervenções, a Secretaria da 
Plenária lavrará a Ata de Certificação da realização 
do evento, relatando resumidamente o ocorrido 
durante a sessão, que será assinada pelo 
Coordenador da Plenária e Secretaria da sessão 
referendada pela lista de frequência e se dará por 
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encerrada a Plenária Pública. Art. 23 - As entidades 
eleitas deverão, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após a realização da Plenária Pública, 
encaminhar ofício indicando o nome de seus 
representantes ao Presidente do COMSAB. 
CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 24 - 
As questões não previstas por este regimento 
serão dirimidas pela Plenária. Florianópolis, 28 de 
abril de 2022. Laudelino de Bastos e Silva - 
Presidente do Conselho Municipal de Saneamento 
Básico e.e. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

ATO DA MESA N. 172, DE 04 DE MAIO DE 2022. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º EXONERAR, com efeitos a 
02 de maio do corrente ano, em conformidade com 
o art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 
063/2003, NICOLY CRISTINA VIEIRA, do cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, código 
CMF/APG, nível 10, do Grupo Ocupacional 
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com lotação 
no Gabinete do Vereador Claudinei Marques. Art. 
2º Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
04 de maio de 2022. Vereador ROBERTO KATUMI 
ODA – Presidente. Vereadora PRISCILA FERNANDES 
FARIAS - 2º Vice-Presidente. Vereador ADRIANO 
ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 

ATO DA MESA N. 173, DE 04 DE MAIO DE 2022. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º ALTERAR, em 
conformidade com a Resolução 1694/2013, do 
nível 1 para o nível 5, o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de 
EDUARDO LOCH, com lotação no Gabinete do 
Vereador João Paulo Ferreira. Art. 2º Este Ato terá 
efeito a partir de sua publicação. Centro Legislativo 
Municipal de Florianópolis, em 04 de maio de 
2022. Vereador ROBERTO KATUMI ODA – 
Presidente. Vereadora PRISCILA FERNANDES 
FARIAS - 2º Vice-Presidente. Vereador ADRIANO 
ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 

ATO DA MESA N. 174, DE 04 DE MAIO DE 2022. A 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, com 
amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento Interno 
da CMF, RESOLVE: Art. 1º NOMEAR, em 

conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, EDUARDO DARCI 
VEIRA, no cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 16, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador João Paulo 
Ferreira. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de sua 
publicação e assinatura do Termo de Posse. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 04 de 
maio de 2022. Vereador ROBERTO KATUMI ODA – 
Presidente. Vereadora PRISCILA FERNANDES 
FARIAS - 2º Vice-Presidente. Vereador ADRIANO 
ANALDINO FLOR - 1º Secretário.  

ATO DA PRESIDÊNCIA N. 030, DE 04 DE MAIO DE 
2022. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo art. 13 da Resolução n. 811, de 03 
de  dezembro de 2002; RESOLVE: Art. 1º 
DETERMINAR, em consonância com a Instrução 
Normativa TC 28/2021, do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina, para aplicação do e-
Sfinge on-line (Sistema de Fiscalização Integrada de 
Gestão), referente à inclusão em folha de 
pagamento das movimentações de pessoal deste 
Poder Legislativo, atribuídas, tanto a servidores 
comissionados (nomeações, exonerações e 
alterações de níveis), quanto às contratações de 
estágio, que somente serão efetivadas após: I – 
encaminhamento do expediente (memorando), à 
Presidência, por meio eletrônico, formalizando a 
movimentação de comissionados pretendida e/ou 
contratação de estágio; II – apresentação, junto à 
Gerência de Pessoal, de toda a documentação 
exigida, para a investidura em cargo público, nos 
casos das nomeações e, à Gerência de Capacitação 
e Apoio ao Servidor para as contratações de 
estágio; III – expedição e publicidade do ato, 
assinatura do Termo de Posse e cadastramento 
biométrico para registro de ponto eletrônico, 
exclusivo aos servidores comissionados; § 1º 
Cumpridas as exigências previstas nos incisos deste 
artigo, no período compreendido entre o 1º e o 10 
º dia de cada mês, efetuar-se-á a inclusão,  
exclusão e/ou alteração de nível de servidor 
comissionado a partir da data de publicidade do 
ato, bem como, nos casos de contratação de 
estágio, proporcionalmente aos dias trabalhados, 
no mesmo mês da movimentação. § 2º Se 
ocorrerem após o 10º dia, caracterizando a falta de 
tempo hábil para garantir sua efetiva inclusão 
dentro do mês em curso, tais movimentações 
serão aplicadas no 1º dia útil do mês subsequente 
ao pagamento salarial, o mesmo se aplicando nos 
casos das contratações e rescisões de estágio. Art. 
2º As informações referentes às exonerações, 
encaminhadas no período estipulado no § 1º, 
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impreterivelmente, serão baixadas, 
proporcionalmente, à data de publicação da 
referida exoneração para quitação de eventuais 
verbas rescisórias e desconto do vale alimentação. 
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua 
publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 04 de maio de 2022. Vereador 
ROBERTO KATUMI ODA – Presidente.  

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 002/2022 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no cumprimento das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de 
dezembro de 2002, publica o presente edital de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no âmbito da 
COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E 
URBANISMO, no local, data, horário e assunto a 
seguir relacionados: DATA: 10 de maio de 2022. 
LOCAL: Plenarinho CMF – 1º andar – Rua Anita 
Garibaldi, 35 - Centro HORÁRIO: 14 horas 
ASSUNTO: Discutir o Projeto de Lei n.º 17.395/18, 
de autoria do vereador Afrânio Boppré, que 
“Dispõe sobre a denominação do arquipélago 
formado pela Ilha de Santa Catarina e outras trinta 
ilhas e ilhotas”. Câmara Municipal de Florianópolis, 
em 14 de abril de 2022. Vereador Roberto Katumi 
Oda – Presidente. 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 003/2022 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no cumprimento das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de 
dezembro de 2002, publica o presente edital de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no âmbito da 
COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E 
URBANISMO, no local, data, horário e assunto a 
seguir relacionados: DATA: 24 de maio de 2022. 
LOCAL: Plenarinho CMF – 1º andar – Rua Anita 
Garibaldi, 35 - Centro HORÁRIO: 14 horas 
ASSUNTO: Discutir, de forma conjunta com as 
Comissões de Transportes e Desenvolvimento 
Urbano, e de Agricultura e Política Rural da 
Assistência Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
a obra do contorno viário da BR-101, em 
atendimento ao Requerimento n.º 313/21, de 
autoria da vereadora Carla Ayres. Câmara 
Municipal de Florianópolis, em 14 de abril de 2022. 
Vereador Roberto Katumi Oda – Presidente 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
02/2022 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS.Licitação: Pregão Presencial nº 
11/2022. Objeto: Contratação de empresa para 
fornecimento de 25 (vinte e cinco) fechaduras 
magnéticas, através de Registro de Preço, válido 
por 12 (doze) meses. Contratada: MWV WEB SITE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 
LTDA. – CNPJ Nº 10.513.136/0001-59. Valor Total 

da Ata: R$ 20.510,00 (vinte mil, quinhentos e dez 
reais). Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir do 
dia 03/05/2022. Florianópolis, 03 de maio de 2022. 
Vereador ROBERTO KATUMI ODA – Presidente da  
CMF. 
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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Gabinete do Prefeito 

 

Site: www.pmf.sc.gov.br - e-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br 
Fones: (048) 3251-6066 e Fax: 3251-6067 

 

 

 
Errata 02 / Retificação do Processo de Inexigibilidade de 

Chamamento Público Nº 001/ GAPRE/2022. 

 
 

O Município de Florianópolis, por intermédio do Gabinete do 

Prefeito, informa que o referido processo sofreu modificação no 

item:          

 
  3 -  3.2   ONDE SE LÊ: (…) 

 

ÓRGÃO: 4600 - Gabinete do Prefeito 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4601 - Gabinete do Prefeito 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais 

FONTE DE RECURSO: 80 - Recursos Próprios     e,  

ÓRGÃO: 4600 - Gabinete do Prefeito 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4601 - Gabinete do Prefeito 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.42 – Auxílio 

FONTE DE RECURSO: 80 - Recursos Próprios (...) 

 
 LEIA SE:  (...) 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais 

FONTE DE RECURSO: 80 - Recursos Próprios 

e 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.50.42 – Auxílio 

FONTE DE RECURSO: 80 - Recursos Próprios 

 

 
Florianópolis,  03 de maio de 2022.  

 
 

(Republicada por incorreção da edição de n° 3184 de 03 de maio de 2022) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/FMDCA/2022 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CMDCA) de Florianópolis, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (SEMAS), responsável pela gestão do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (FMDCA), no uso de suas atribuições e com base na 

deliberação da Plenária Ordinária do CMDCA ocorrida em 12 de abril de 2022, torna 

público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/FMDCA/2022, para 

a seleção de projetos, a serem financiados por meio do Saldo Financeiro do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FloriCriança, que estejam em 

consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente do município de 

Florianópolis e obrigando-se à fiel observância das disposições contidas na Lei Federal 

n. 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal 21.966, de 08 de setembro de 2020, o qual 

regulamenta as parcerias entre o Município de Florianópolis e as Organizações da 

Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal n. 13.019, de 2014 e pelas demais 

disposições legais aplicáveis, assim como pelo disposto no presente Edital.  

 

Este Edital contém 08 (oito) anexos, partes integrantes da seleção aqui regida, de 

conhecimento e cumprimento obrigatório aos participantes. 

 

1. INSTRUÇÕES AO PROPONENTE 

1.1. O objetivo destas instruções é determinar os procedimentos que orientarão o 

presente processo de chamada pública para seleção de propostas de projetos 

encaminhadas por Organizações da Sociedade Civil (OSCs), inscritas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis (CMDCA), as 

quais, em parceria com o Município de Florianópolis, por interveniência da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, poderão vir a ser executadas, por meio da formalização de Termo de 

Fomento,visando a Promoção, Proteção e de Defesa de Direitos, tendo como 

beneficiários crianças e adolescentes,no âmbito do Município de Florianópolis/SC., 

conforme condições estabelecidas neste Edital. 

1.2. A Proponente deverá seguir rigorosamente as instruções apresentadas por este 

Edital, sendo que a não observância de quaisquer de suas disposições poderá levar à 
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desclassificação da proposta, independentemente dos motivos que possam ser 

alegados. 

1.2.1. Alegações de desconhecimento dessas Instruções não serão aceitas como 

razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas na 

apresentação da proposta.  

1.3. Os procedimentos necessários ao cumprimento do objeto deste Edital se darão por 

meio da Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. 

1.3.1. O  CMDCA e a SEMAS não se responsabilizam por dados incompletos e/ou 

inconsistentes cadastrados pela OSC na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão 

de Parcerias que venham a inviabilizar a comunicação entre as partes durante todas as 

etapas necessárias ao cumprimento do objeto deste Edital. 

1.3.2. É de responsabilidade do Proponente verificar diariamente seus e-mails 

informados no momento do cadastro da proposta e a Plataforma Eletrônica do Sistema 

de Gestão de Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis, afim de  atender às 

possíveis solicitações e prazos estipulados pelo CMDCA e SEMAS. 

1.4. A Organização da Sociedade Civil poderá apresentar até 02 (duas) propostas de 

projetos para financiamento com os recursos deste Edital. 

1.4.1. Para cada proposta apresentada, a proponente deverá indicar uma das diretrizes 

elencadas no item 2.1 deste Edital, ficando vedada a inscrição de mais de um 

projeto na mesma diretriz; 

1.4.2. As propostas de projetos apresentadas devem, obrigatoriamente, estar em 

conformidade com programas desenvolvidos pela Organização da Sociedade Civil 

voltados à criança e adolescente, os quais devem estar devidamente inscritos no 

CMDCA/Florianópolis. 

1.4.3. As propostas de projetos somente serão submetidos à avaliação se a 

Organização da Sociedade Civil proponente estiver regularmente registrada no 

CMDCA. 

1.4.4. Os projetos que contenham previsão de execução de suas atividades fora do 

âmbito do município de Florianópolis, serão automaticamente eliminados do 

chamamento público. 
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1.5. Não será aceita a inscrição e entrega de documentos de forma diferente do 

previsto nas instruções estabelecidas neste Edital, ou após o encerramento do prazo 

de envio, salvo por solicitação ou determinação do CMDCA e/ou da SEMAS. 

1.6. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, fotos, vídeos e outros produtos 

intelectuais afins à parceria pretendida e nela utilizadas serão considerados 

propriedade dos autores, reservando-se o CMDCA e a SEMAS ao direito de utilizarem 

estas obras, no todo ou em parte, na divulgação do programa e na disseminação dos 

métodos e estratégias empregados na execução do objeto.  

1.7. Fica a OSC obrigada mencionar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FMDCA/FloriCriança) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), 

através da utilização das respectivas logomarcas, em suas campanhas, peças de 

comunicação institucional e demais materias que vierem a ser produzidos em 

decorrência de proposta financiada com recursos provenientes deste Edital de 

Chamamento Público. 

1.8. Fica a OSC obrigada mencionar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FMDCA/FloriCriança) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), 

através da utilização das respectivas logomarcas, em suas campanhas, peças de 

comunicação institucional e demais materias que vierem a ser produzidos em 

decorrência de proposta financiada com recursos provenientes deste Edital de 

Chamamento Público. 

1.9. Este procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, pelo Decreto Municipal 

nº 21.966, de 08 de setembro de 2020, e pelos demais normativos aplicáveis, além das 

condições previstas neste Edital. 

1.10. Será selecionada, no máximo, duas propostas por OSC, observada a ordem geral 

de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do Termo de 

Fomento. 

1.11. Caso o Proponente tenha qualquer dúvida com relação ao Edital e seus anexos, 

deve requerer à SEMAS a interpretação ou esclarecimento, antes da apresentação de 

seus documentos, através do e-mail  fmdca.semas@pmf.sc.gov.br . 
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1.12. Os casos omissos neste EDITAL serão deliberados pela Comissão (Órgão 

Técnico) ou pelo Secretário Chefe do Gabinete (Responsável da Unidade Gestora). 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital de Chamamento a seleção pública de propostas 

de projetos apresentadas por Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, 

regularmente constituídas, com sede ou instalações no Município de Florianópolis, 

objetivando futura celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, com 

duração certa e em regime de mútua cooperação, podendo ser prorrogado à critério da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, observados os limites legais, visando o 

atendimento de crianças e/ou adolescentes dentro da faixa etária de 0 (zero) a 18 

(dezoito) anos de idade incompletos, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei Federal nº. 

8.069/1990, Lei Federal 13.019/2014, Decreto Municipal 21.966/2020, Resolução 

CMDCA 817/2022 e dentro das diretrizes e ações prioritárias dispostas neste Edital, 

cujas ações e demais especificações constam no documento “Anexo I - Termo de 

Referência”, parte integrante deste Edital: 

I. Diretriz I: Acolhimento Institucional e Familiar 

II. Diretriz II: Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos 

ameaçados ou violados. 

III. Diretriz III: Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Jovem Aprendiz. 

IV. Diretriz IV: Promoção, Defesa e Garantia de Direitos. 

2.1.1. Além da Diretriz a ser indicada, deverá a OSC observar, no momento da 

inscrição de sua proposta, em qual das alíneas elencadas no item 9 do “Anexo I - 

Termo de Referência” a mesma se insere; 

2.2. Para os fins deste edital entende-se por projeto um evento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de ações, com início, meio e fim, 

destinado a atingir um objetivo claro e definido, conduzido por pessoas dentro de 

critérios pré-estabelecidos de tempo, custo e recursos envolvidos. 

2.3.  A parceria resultante do presente processo de Chamamento Público será firmada 

através da celebração de Termo de Fomento, conforme minuta disponível no “Anexo II 

– Minuta de Termo de Fomento”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
04/05/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3185

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-292 
Telefone 3324-1415 – Ramal 222 – email: documentos.semas@pmf.sc.gov.br 

 

 

3. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS DISPONÍVEIS 

3.1. O valor total de recursos disponibilizado para os projetos deste Edital será de até 

R$ 1.380.000,00 (Um milhão e trezentos e oitenta mil reais) para vinculação ao 

objeto deste edital, distribuídos da seguinte forma: 

a) serão contemplados até 05 (cinco) propostas dentro da Diretriz I, no valor de 

até R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada, totalizando R$ 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais); 

b) serão contemplados até 02 (duas) propostas dentro da Diretriz II, no valor de 

até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem 

mil reais); 

c) serão contemplados até 03 (três) propostas dentro da Diretriz III, no valor de 

até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais); 

d) serão contemplados até 15 (quinze) propostas dentro da Diretriz IV, no valor 

de até R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) cada, totalizando R$ 

780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). 

3.1.1. Caso o número de projetos seja inferior ao disponibilizado por diretriz, o valor 

remanescente correspondente será redirecionado para as Diretrizes I e IV, 

respectivamente, aumentando, assim, o número de propostas a serem contempladas 

nessas Diretrizes, respeitado o valor máximo estabelecido para as propostas a serem 

contempladas pelas mesmas. 

3.1.2. Os recursos destinados à execução do Serviço objeto deste Edital, correrão à 

conta das seguintes dotações orçamentárias: 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

PROJETO ATIVIDADE: 2979 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.41.00.00.00.00.0900 - Contribuições - Fonte 900 

3.2. A utilização dos recursos estabelecidos nesta cláusula deverá, obrigatoriamente, 

ocorrer de acordo com o estabelecido no documento  “Anexo I – Termo de 

Referência” deste Edital. 

3.3. A OSC deverá, obrigatoriamente, limitar o valor da(s) proposta(s) de projeto(s) a 

ser(em) apresentada(s) àquele estabelecido pelo item 3.1 para a respectiva Diretriz; 
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3.3.1. Os projetos apresentados com valor superior ao especificado, serão 

automaticamente desclassificados e excluídos do Processo. 

3.4. Os valores acima estabelecidos serão repassados pela PMF/SEMAS à OSC de 

forma parcelada, a ser definida durante a Fase de Celebração da parceria pretendida e 

guardando consonância com as metas pactuadas, observado o disposto no art. 48 da 

Lei nº 13.019, de 2014 e art. 51 do Decreto Municipal 21.966, de 2021. 

3.5. As ações previstas na proposta de projeto, deverão estar em consonância com o 

Cronograma de Desembolso financeiro, afim de justificar o valor a ser repassado. 

3.6. Os repasses financeiros serão realizados respeitando o fluxo financeiro de 

pagamentos da PMF/SEMAS. 

3.7. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 

serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 

ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014. 

3.8. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 

oportunidade e conveniência administrativas.  

3.9. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento 

de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao 

repasse financeiro. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar na condição de proponentes, para este Edital, as Organizações 

da Sociedade Civil, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, nos termos do art. 2º, 

inciso I, da Lei nº 13.019/2014, que atendam aos critérios do Artigo 33, Incisos I a V do 

mesmo texto legal, e que: 

a) Atendam a todas as exigências do edital, inclusive quanto à documentação 

prevista neste instrumento e em seus anexos para a futura celebração da 

parceria pretendida;; 

b) tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto deste edital; 
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c) não tenham fins lucrativos; 

d) tenham sido constituídas há, no mínimo, um ano, contados a partir da data de 

publicação deste edital;  

e) sejam diretamente responsáveis pela promoção e execução de projeto/atividade 

objeto da parceria, e respondam legalmente perante a Administração Pública 

pela fiel execução da parceria e pelas prestações de contas; 

f) comprovem possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou em atividade/projeto semelhante em sua natureza, 

características, quantidade e prazos;  

g) estejam regularmente inscritas e seu programa do qual o projeto faz parte 

devidamente registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis;  

h) estejam, obrigatoriamente, cadastradas na Plataforma Eletrônica do Sistema de 

Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis.  

i) declarem, conforme modelo constante no “Anexo III - Declaração de Aceitação 

dos Termos do Edital”, estarem cientes e concordar com as disposições 

previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela 

veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

durante todo o processo;  

4.2. Para a celebração da parceria prevista neste Processo de Inexigibilidade, a OSC 

cuja proposta seja classificada e selecionada deverá comprovar o cumprimento dos 

requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 

e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014 e a não ocorrência 

de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que 

serão verificados por meio da apresentação dos documentos elencados pelo art. 40 do 

Decreto Municipal 21.966/2020, além de não possuir pendências em suas prestações 

de contas com quaisquer das Secretarias do Município de Florianópolis. 

4.2.1. Para fins desse Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público, serão 

consideradas “pendências em prestações de contas”, a não apresentação de 

prestação(ões) de contas de recursos recebidos anteriormente em parcerias firmadas 
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junto à PMF, suas Secretarias e Fundos e/ou a existência de Prestação de Contas com 

pendências cujo prazo para ajuste tenha expirado e ainda não estejam solucionadas. 

4.3. Não são passíveis de celebração de parcerias as OSC’s e/ou propostas de 

projetos que: 

a) sejam de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso;  

b) prejudiquem a imagem da PMF/SEMAS;  

c) envolvam jogos de azar e/ou especulativos;  

d) estimulem o uso de álcool ou outras drogas;  

e) incentivem qualquer forma de violência;  

f) causem ou possa vir a causar impacto negativo ao meio ambiente;  

g) garacterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  

h) sejam de natureza discriminatória, tais como, preconceito ou distinção de raça, 

gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, política e posição 

social e; 

i) promovam quaisquer contrapartida financeira dos usuários; 

j) estejam em descordo com o trazido pela legislação vigente acerca das 

condições de aplicação  dos recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

4.4. Da mesma forma, não estarão aptas à celebração de parceria, mesmo que tenham 

sua(s) proposta(s) selecionada(s), as Organizações da Sociedade Civil que:  

a) não estejam regularmente constituídas, ou, se estrangeiras, não estejam 

autorizadas a funcionar no território nacional; 

b) estejam inadimplentes junto ao Município de Florianópolis, inclusive em relação 

à irregularidades relativas à prestação de contas de recursos recebidos através 

de parcerias anteriormente firmadas; 

c) estejam em débito junto a órgão ou entidade da Administração pública municipal, 

pertinentes a obrigações fiscais ou contribuições legais; 

d) tenham destinado recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções 

a instituições com fins lucrativos; 
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e) não estejam inscritas e/ou o programa do qual o projeto apresentado faça parte  

não esteja registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Florianópolis; e 

f) se enquadrem nas demais vedações previstas pela legislação vigente, em 

especial aquelas trazidas pelo art. 45, incisos I a VII, do Decreto Municipal 

21.966/2020. 

 

5. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

5.1. Do montante a ser disponibilizado por este Edital para o atendimento do objeto 

proposto, caberá à OSC distribuí-los entre os itens financiáveis abaixo relacionados, 

utilizando apenas as seguintes Categorias de despesas "Recursos Humanos", 

"Recursos Diretos" e "Recursos Indiretos", que devem constar na proposta 

apresentada, desde que diretamente vinculados ao desenvolvimento das ações 

propostas, em percentuais compatíveis à proposta de execução do objeto, e em 

consonância com os preços praticados no mercado: 

I. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 

durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com vale transporte, 

pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais e demais 

encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores: 

a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à 

qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 

desempenhada; 

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da grande Florianópolis e 

observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu 

valor bruto e individual, o teto da remuneração do chefe do Poder 

Executivo Municipal; 

c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente 

dedicado à parceria celebrada. 

II. diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em 

que a execução do objeto da parceria assim o exija; 
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III. custos  com materiais de consumo e serviços de terceiros, sejam eles, de 

natureza direta e/ou indireta,  indispensáveis à execução do objeto (ex. aluguel de 

espaço, contas de energia elétrica, água e esgoto, alimentação, combustível, 

material  e serviços de limpeza, material de higiene, etc.); 

IV. serviços profissionais complementares, diretamente relacionados e 

necessários à  execução do objeto, desde que estes não venham a executar 

diretamente o objeto da parceria; 

V. aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução 

do objeto, desde que não seja mais viável financeiramente a locação dos 

mesmos, e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à 

instalação dos referidos equipamentos e materiais. 

5.2. Para os serviços de profissionais para execução do projeto, o valor máximo a ser 

pago por profissional será o valor do piso básico praticado pelo Município de 

Florianópolis aos seus servidores, quando respeitada a mesma carga horária.  

5.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados 

com recursos da parceria, a OSC deverá observar o Termo de Fomento firmado e a 

legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 

e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. 

5.4. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da 

sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 

público. 

 

6. DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS  

6.1. Não serão financiados, entre outras despesas, com os recursos disponibilizados 

por este Edital de Chamamento Público: 

a) Pagamento de taxas de gestão/administração/bancárias ou provisões; 

b) Pagamento de juros ou multas de qualquer espécie; 

c) Indenizações e gratificações; 

d) Despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar da OSC; 

e) Despesas de custeio e manutenção da OSC proponente, entendidas como 

despesas de contrapartida obrigatória; 
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f) Despesas com aquisição de automóveis; 

g) Despesas ou investimentos realizados em momento anterior e/ou posterior fora 

à vigência do Termo de Fomento; 

h) Despesas não aprovadas no Plano de Trabalho previamente definido à 

celebração da parceria e/ou aprovadas via apostilamento ou Termo Aditivo, nos 

moldes da legislação vigente; 

i) Despesas cujo projeto/objeto já esteja sendo financiado em outro termo com a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

j) Utilização de recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

k) Remuneração, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 

de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação vigente. 

 
 
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

7.1. A Comissão de Seleção, obedecendo ao disposto no art. 26 c/c art.100 do Decreto 

Municipal 21.966/2020, é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, com base na análise das propostas apresentadas e será 

constituída por Resolução própria, sendo composta preferencialmente de forma 

paritária pelos conselheiros (as) de direito do CMDCA, representantes da sociedade 

civil e do poder público, e colaboradores, estes sem direito à voto; 

7.1.1. Os colaboradores a que se refere o caput deste artigo serão indicados pelo 

Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e terão a função 

de orientar e prestar esclarecimentos técnicos e legais; 

7.1.2. Serão impedidas de participar das comissões servidores que, nos últimos 5 

(cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das OSCs 

participantes do presente chamamento público ou que sua atuação no processo de 

seleção configurar conflito de interesse. 

7.1.3. Configurado o impedimento previsto no 7.1.2, deverá ser designado membro 

substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.  
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7.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

7.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 

verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 

concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões, devendo, em qualquer situação, 

serem observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

8. DA FASE DE SELEÇÃO 

8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 04/05/2022 

2 Envio das propostas pelas OSC’s 05/05/2022 à 03/06/2022 

3 
Etapa de Avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção 

06/06/2022 à 07/07/2022 

4 Divulgação do resultado preliminar 08/07/2022 

5 
Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar  

11/07/2022 à 15/07/2022 

6 Divulgação das interposições de recursos 18/07/2022 

7 Interposição de contrarrazões 19/07/2022 à 25/07/2022 

8 
Análise dos recursos e das contrarrazões pela 
Comissão de Seleção 

Até 01/08/2022 

9 
Divulgação da análise dos recursos e das 
contrarrazões pela Comissão de Seleção. 

Até 02/08/2022 

10 
Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção. 

Até 02/08/2022 

 
8.2. A verificação do cumprimento dos requisitos legais para a celebração da parceria e 

a verificação de não ocorrência de impedimento para a celebração da mesma será  

posterior  à  etapa  competitiva  de  julgamento  das  propostas,  sendo exigível  apenas  

das  OSC’s  selecionadas  (mais  bem  classificada/s),  nos  termos  da legislação 

vigente. 
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8.3. Em razão da conveniência e oportunidade, os prazos estabelecidos para as 

análises de propostas e recursos pelo CMDCA e pela SEMAS e respectiva publicação 

do resultado, a qualquer momento, poderão ser retificados, observando os prazos 

legais e respeitando os prazos que tenham tido a sua contagem iniciada. Eventuais 

alterações serão divulgadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis. 

8.4. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

8.4.1.  O  presente  Edital  será  divulgado  no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Florianópolis  e na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis,  com  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a 

apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

8.5. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs. 

8.5.1. A apresentação das propostas pelas OSC’s será gratuita e ocorrerá por meio da 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de 

Florianópolis, disponível no endereço 

https://investidor.bussolasocial.com.br/fundodcafloripa/editais/saldo2022 , as quais 

deverão ser cadastradas e enviadas para análise até às 18 horas do dia 03/06/2022. 

8.5.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não aqueles 

explícita e formalmente solicitados pela Comissão de Seleção. 

8.5.3. A Organização da Sociedade Civil poderá apresentar até 02 (duas) propostas de 

projetos para financiamento com os recursos deste Edital. 

8.5.3.1. Para cada proposta apresentada, a proponente deverá indicar uma das 

diretrizes elencadas no item 2.1. deste Edital, ficando vedada a inscrição de 02 (dois) 

projetos na mesma diretriz; 

8.5.3.2. Caso a OSC  venha  a  apresentar  mais  de  02 (duas) duas  propostas  dentro  

do  prazo de inscrição,  serão  consideradas  apenas as duas últimas propostas  

enviadas  para  análise. 

8.5.3.3. Caso a OSC  venha  a  apresentar mais de uma proposta de projeto dentro  de 

uma mesma Diretriz, será considerada apta à análise apenas a proposta inserida em 
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data e horário mais recente, estando a apresentada em momento anterior 

automaticamente desclassificada;   

8.5.4. Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição de forma diferente do previsto 

nas instruções estabelecidas neste Edital.  

8.5.5. Previamente à inscrição de sua proposta de projeto, deverá a OSC realizar seu 

cadastro na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura 

municipal de Florianópolis, caso e, na sequência, realizar seu credenciamento junto ao 

presente Edital, momento em que deverá apresentar os seguintes documentos: 

I. No campo ‘Declaração de aceite dos termos do Edital/Dispensa’’: Inserir 

Declaração de que a OSC está ciente e concorda com as disposições previstas 

neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados durante todo o 

processo , conforme modelo disponível no ANEXO III deste Edital; 

II. No campo ‘Certificado de Inscrição em Conselho Municipal’: inserir 

comprovação de registro da OSC no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Florianópolis; 

III. No campo ‘Comprovante de experiência prévia na realização do mesmo 

objeto ou de natureza semelhante’: inserir comprovação de experiência prévia da 

OSC na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, por meio da inserção de um ou mais dos seguintes (não serão aceitos 

outros documentos que não os abaixo elencados): 

a. instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da Administração 

Pública, cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da 

sociedade civil; 

b. relatório de atividades desenvolvidas;  

c. notícias veiculadas na mídia em diferentes meios de comunicação sobre 

atividades desenvolvidas; 

d. publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de 

conhecimento;  

e. currículo de profissional ou equipe responsável; 

f. prêmios locais ou internacionais recebidos.  

8.5.6. Após o credenvciamento (envio dos documentos), deverá a OSC proceder à 

inscrição da Proposta de Projeto, inserindo na Plataforma Eletrônica do Sistema de 

Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis as seguintes informações: 

I - Dados Básicos: 
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a) Nome do projeto: apresentar o nome da proposta de projeto a ser executada; 

b) Período do Projeto: apresentar data de início e data final da execução do projeto; 

c) Descrição do projeto: apresentar de forma clara e resumida uma breve descrição do 

que será realizado com a execução do projeto proposto; 

d) Diretriz: selecionar em qual das Diretrizes estabelecidas por este Edital a proposta 

se enquadra; 

e) Tipo de projeto: informar qual o objeto de atuação de seu projeto, dentre as opções 

trazidas pelo “Anexo I - Termo de Referência” para a Diretriz a que sua proposta se 

enquadra; 

f) Programa: informar o Programa desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil, 

com inscrição válida no CMDCA de Florianópolis, ao qual a proposta se enquadra. 

g) Responsável pelo projeto: apresentar os dados de identificação e de contato do 

responsável pela apresentação da proposta de projeto apresentada. 

II - Resumo:  

a) Resumo do projeto: apresentar um resumo que contenha a essência do Plano de 

Trabalho / proposta de projeto apresentado, descrevendo suas características, 

público alvo, finalidade, etc, ou seja, trazer suas linhas gerais, de forma que 

possibilitem a quem lê um bom entendimento do projeto como um todo. Em geral, o 

resumo apresenta minimamente por qual razão o projeto será executado. 

III - Objetivos: 

a) Objetivo Geral: apresentar o que se pretende atingir com a proposta de projeto, 

devendo ser escrito de forma clara e objetiva. O objetivo geral deve demonstrar a 

mudança na realidade que o projeto pretende contribuir, ou seja, visa dar resposta 

ao principal problema, devendo sempre ser iniciado utilizando-se um verbo no 

infinitivo; 

b) Objetivos Específicos: os objetivos específicos correspondem aos resultados 

concretos que o projeto pretende alcançar, de forma que, juntos, contribuam para o 

alcance do objetivo geral.  

IV – Plano de Ações: 

a) Ações: apresentar de maneira detalhada as ações a serem executadas a fim de 

cada um dos Objetivos Específicos anteriormente estabelecidos sejam alcançados. 

Aqui deverá ser detalhado o “passo a passo” para a execução de cada objetivo 

específico, informando a ação a ser executada, a meta aser atingida e o período de 

execução da mesma. 

c) Metodologia: descrever como acontecerá as atividades propostas, como será a 

organização de grupos participantes, os dias, horários, local, quais os profissionais 

envolvidos, etc, delineando claramente como se dará a dinâmica do trabalho das 
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ações e atividades propostas de forma que possam ser realizadas de maneira 

econômica e com êxito, alcançando assim os objetivos estabelecidos; 

d) Anexo 1: campo opcional, onde pode ser inserido documento o qual a OSC entenda 

como complementar à Metodologia apresentada; 

e) Anexo 2: campo opcional, onde pode ser inserido documento o qual a OSC entenda 

como complementar à Metodologia apresentada; 

f) Experiência na execução deste tipo de projeto: relatar se há experiência prévia na 

execução da proposta de projeto apresentada ou em atividade/projeto semelhante 

em sua natureza e/ou características. 

V - Público Alvo: 

a) Público atingido: informar o número de pessoas ou beneficiados que serão 

atendidos pela proposta de projeto apresentada, assim como sua faixa etária;  

VI - Justificativa: 

a) Caracterização do território de execução do projeto: trazer informações acerca do 

cenário em que seu projeto se insere, do seu público alvo, a comunidade do 

entorno e determinantes sociais desse contexto, entendendo como cenário a 

garantia e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de 

Florianópolis. 

b) Relevância do projeto para o território: destacar a importância e o impacto 

desejado acerca do projeto proposto no âmbitoda Política de Proteção à Criança e 

Adolescente no Município de Florianópolis. Fale das razões, causas, motivos que 

levaram a sua organização a criar esse projeto e a importância do que se pretende 

fazer. Responda quais mudanças deverão ocorrer no cenário anteriormente 

apresentado. 

VII - Locais de Atendimento:  

a) informar os locais onde ocorrerão as atividades do projeto, na prática; 

VIII - Orçamento: 

a) Apresentar planejamento financeiro especificando as despesas que serão 

financiadas com o recurso. Tais despesas devem estar diretamente atreladas à 

execução do objeto proposto, serem estritamente necessárias ao desenvolvimento 

do Projeto, não estarem previstas em Plano de Trabalho de parcerias já 

estabelecidas com o poder público, em qualquer esfera e apresentar-se em valores 

e quantidades proporcionais e condizentes com esta execução, respeitando a 

legislação vigente e prezando pela economicidade no uso dos recursos. 

b) Apresentar o orçamento utilizando apenas as seguintes Categorias de despesas: 

Recursos Humanos, Recursos Diretos e Recursos Indiretos. 
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c) Na categoria Recursos Humanos discriminar as despesas relativas à folha de 

pessoal, encargos sociais, direitos trabalhistas e vale transporte, da seguinte forma: 

1. Criar subcategorias com as funções que serão financiadas com os recursos da 

parceria, as quais deverão ser aquelas vinculadas diretamente à execução do 

projeto proposto; 

2. Deve-se criar uma subcategoria para cada um dos funcionários a ser pago 

através da parceria, ou seja, número maior de funcionários na mesma função 

repete-se a subcategoria quantas vezes forem necessárias; 

3. No valor da subcategoria das funções, preencher apenas com o valor do 

salário base de cada função, não devendo ser acrescido valores relativos à 

benefícios e encargos, pois estes, em totalidade, serão previstos em 

subcategoria específica (subcategoria Encargos Sociais e Direitos 

Trabalhistas);  

4. Para as despesas de encargos sociais e demais direitos trabalhistas deverá ser 

criada uma única subcategoria dentro da Categoria Recursos Humanos, 

denominada “Encargos Sociais e Direitos Trabalhistas” onde deverão ser 

alocados recursos suficientes para o pagamento de INSS, FGTS, PIS, Imposto 

de Renda, Contribuição Sindical, férias e décimo terceiro de todos os 

funcionários previstos no Plano de Trabalho, em um único valor;  

5. Para a despesa com Vale Transporte, caso haja previsão, deverá também ser 

criada uma única subcategoria dentro da Categoria Recursos Humanos onde 

estarão alocados recursos para o Vale Transporte de todos os funcionários 

previstos no Plano que precisam de VT.  

d) Na categoria Recursos Diretos discriminar os custos sem os quais não seria 

possível executar o objeto proposto. São itens de fácil atribuição de valor, ou seja, é 

mensurável sem dificuldades, sem necessidade de rateio e ocorrem exclusivamente 

na execução do projeto em questão; 

e) Na categoria Recursos Indiretos, discriminar os custos que não que não podem 

ser relacionados diretamente às atividades propostas, ou seja, não são exclusivos 

para execução do projeto em questão, mas ainda assim são essenciais para sua 

execução. Podemos considerá-los como custos da OSC, que incidem na execução 

de mais de um projeto por ela executado e são objeto de rateio, como por exemplo: 

Material de expediente,energia elétria, água, telefone, etc. 

IX - Equipe: 
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a) Apresentar os custos com todos os profissionais e demais agentes necessários à 

execução do projeto, em valores e quantidades proporcionais e condizentes com 

esta execução, observando que as funções desempenhadas por todos estes devem 

estar bem definidas no corpo do projeto, respeitando a legislação vigente, 

informando ainda se esses profissionais serão remunerados ou não com os 

recursos solicitados para captação, indicando no campo apropriado “sim” quando 

pago com recursos da parceria e “não” quando não for pago com recurso da 

parceria, bem como a carga horária de cada um deles; 

XI – Matriz de Avaliação (opcional):  

a) A OSC, dependendo do tipo de projeto a ser executado e das ações que serão 

realizadas, poderá elaborar uma Matriz de Avaliação, a fim de verificar o 

cumprimento dos objetivos propostos para o projeto. 

8.5.7.  Somente  serão  avaliadas  as  propostas  que,  além  de  cadastradas,  

estiverem  com  status  “em avaliação” na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão 

de Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis, até o prazo limite de envio das 

propostas pelas OSCs. 

8.5.7.1. Para que a proposta atinja o status “em avaliação”, deve a OSC, após 

inserção de todos os documentos e informações do Plano de Trabalho, clicar no botão 

"Enviar para avaliação"; 

8.6. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção. 

8.6.1.  Nesta  etapa,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  a  Comissão  de  

Seleção  analisará  as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o 

julgamento de cada proposta serão realizados  pela  Comissão  de  Seleção,  que  terá  

total  independência  técnica  para  exercer  seu julgamento. 

8.6.2. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 

julgamento apresentados no quadro a seguir, utilizando a Matriz de Análise e 

Classificação disponível no Anexo IV: 

Item Peso Pontuação 

01 

Proponente Demonstra conhecimento da 

realidade social relativa ao tema do objeto 

proposto; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 
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02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

02 

Proponente apresenta Experiência prévia 

na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou em atividade/projeto 

semelhante em sua natureza e/ou 

características; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta experiência prévia em 

atividade/projeto semelhante em sua 

natureza e/ou características; 

03 pontos: apresenta experiência prévia na 

realização, com efetividade, do objeto da 

parceria; 

03 

Proposta com Viabilidade de Execução (se 

a proposta demonstra coerência 

metodológica, clareza e objetividade que 

viabilize a execução do Serviço 

pretendido); 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

04 

Proposta apresentada contempla os 

requisitos estabelecidos pelo documento  

“Anexo I – Termo de Referência” deste 

Edital. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

05 

A proposta apresentada demonstra o nexo 

existente entre a realidade do território de 

atuação da OSC e a situação na qual o 

projeto pretende intervir, ou seja, os 

problemas prioritários a serem enfrentados 

e as metas a serem alcançadas. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 
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detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

06 

A Proponente demonstra capacidade  

estrutural e técnica  que garantam a 

prestação do Serviço no período incicado 

neste Edital 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

07 

Proposta em consonância com objetivos 

propostos neste Edital se os objetivos e o 

público alvo estão plenamente de acordo 

com o previsto neste Edital). 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

08 

Existência de relação entre o projeto 

proposto com a Diretriz e ação prioritária 

indicada pela Organização da Sociedade 

Civil proponente. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

09 

Proponente apresenta clareza no 

detalhamento do Serviço – Consonância 

das ações propostas com os resultados 

desejados. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 
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forma plenamente satisfatória. 

10 

Plano de aplicação dos recursos em 

consonância com a execução do projeto 

proposto, considerando o disposto no 

ANEXO I –  Termo de Referência (itens, 

profissionais, quantidade, se valores estão 

condizentes com os objetivos propostos, 

etc). 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

11 

Valor total proposto está condizente com os 

objetivos propostos, limitado ao previsto 

neste Edital. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

12 

Preenchimento de forma integral e clara de 

todoss itens previstos e na forma solicitada 

pelo item 8.5.6. deste Edital. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

13 

Apresentação de Declaração de Aceite dos 

Termos do Edital, assinada pelo 

representante legal da OSC, 

comprometendo-se a apresentar os 

documentos que vierem a ser solicitados 

no momento da celebração da parceria, 

conforme Anexo III. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

14 

A consonância da proposta com as 

legislações vigentes, principalmente 

aquelas que tratam das condições de 

aplicação dos recursos financeiros dos 

Fundos dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes para financiamento de ações 

e projetos. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

15 

A Diretriz de execução informada está 

condizente com o conteúdo da proposta de 

projeto; 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

16 A consonância da proposta com o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 
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do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária e 

demais legislações e normativas vigentes 

relacionadas à criança e ao adolescente, 

em especial ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

17 

A execução do projeto contribuirá para o 

fortalecimento do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

18 
Proposta contempla  os demais  critérios 

estabelecidos no Edital 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

Pontuação máxima: 63 

8.6.2.1. A falsidade de informações nas propostas implicará a eliminação da proposta, 

podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime. 

8.6.2.2. Verificada a necessidade, as condições físicas e materiais da organização da 

sociedade civil poderão ser avaliadas pela comissão de seleção através de visita in 

loco, podendo ser solicitado apoio técnico especializado proveniente de outros órgãos 

ou entidades municipais. 

8.6.3. Serão automaticamente eliminadas aquelas propostas: 

I. que recebam notas “zero” em qualquer dos critérios de julgamento; 
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II. que contenham previsão de execução de suas atividades fora do âmbito do 

município de Florianópolis;  

III. apresentadas com valor superior ao especificado;. 

IV. cuja OSC proponente não possua registro junto ao Conselho Municipal de 

Florianópolis e; 

V. que não contenham as seguintes informações: 

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o 

projeto proposto; 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores 

que aferirão o cumprimento das metas; 

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 

d) o valor global.   

8.6.4. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 

acordo com a pontuação total obtida; 

8.6.5.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 

base nos seguinte critérios, na ordem abaixo apresentada:  

I. OSC com maior pontuação no somatório dos itens ‘01’, ‘02’ e ‘03’; 

II. OSC com maior tempo de experiência na área da projeto proposto;  

8.6.5.1 No caso de persistir o empate, será considerada vencedora a Organização da 

Sociedade Civil com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será 

dirimida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após 

realizar visita in locco às instituições. 

8.7. Durante a Etapa 3 da Fase de Seleção, poderá a Comissão de Seleçao, se assim 

achar possível e necessário, solicitar à proponente esclarecimentos em relação à 

proposta apresentada, de forma devidamente justificada e sempre observando aos 

Princípios da Administração Pública. 

8.7. Etapa 4: Divulgação do Resultado Preliminar 

8.7.1. Terminada a análise das propostas, a Comissão de Seleção  providenciará a 

ordem de classificação das mesmas e submeterá o resultado de sua análise à Plenária 
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do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá 

providenciar a divulgação do resultado preliminar da seleção, iniciando-se o prazo para 

recurso. 

8.7.1.1. Não terá direito a voto nesta Plenária o Conselheiro de Direitos representante 

de Organização da Sociedade Civil que possua proposta de projeto apresentada em 

função deste Edital. 

8.8. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar 

8.8.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o resultado 

preliminar do edital, a contar do primeiro dia útil após a data de divulgação do resultado 

da seleção, devendo expor os fundamentos do pedido de reexame, em face de razões 

de legalidade e de mérito, sendo vedada a inovação. 

8.8.1.1. Para fins deste Edital, Inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela 

apresentação, em fase recursal, de argumentos, informações e/ou documentos não 

apresentados e discutidos na proposta originária. 

8.8.2. O recuro administrativo deverá ser dirigido à Comissão de Seleção que realizou 

a análise das propostas e proferiu o resultado preliminar, podendo esta reconsiderar 

sua decisão ou mantê-la. 

8.8.2.1. Os recursos administrativos deverão ser encaminhados por meio da Plataforma 

Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis, 

em documento a ser elaborado pela OSC e inserido na aba “Anexos” da proposta 

encaminhada, a qual estará habilitada para inserção do mesmo durante o prazo de 

interposição de recursos, não sendo aceito o envio e/ou protocolo por outros meios, 

salvo por determinação da PMF/SEMAS. 

8.8.2.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 

8.8.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 

arcando somente com os eventuais custos. 

8.9. Etapas 6 e 7: Divulgação das interposições de recursos e interposições de 

contrarrazões.  
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8.9.1. Interposto recurso e sendo verificada a possibilidade de alteração na ordem de 

classificação, o CMDCA dará ciência deste fato aos demais interessados, por meio 

eletrônico, para que estes, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do primeiro dia útil após a data da ciência, não sendo conhecido 

contrarrazões fora do prazo. 

8.10. Etapa 8: Análise dos recursos e das contrarrazões pela Comissão de 

Seleção. 

8.10.1. Havendo recursos e contrarrazões, a Comissão de Seleção os analisará, 

podendo reconsiderar sua decisão no prazo de de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

seu recebimento. 

8.10.2. Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, deverão ser encaminhados à 

Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para decisão 

final. 

8.10.2.1. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser explícita, clara 

e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato decisório.  

8.10.2.2. Não terá direito a voto nesta Plenária o Conselheiro de Direitos representante 

de Organização da Sociedade Civil que possua proposta de projeto apresentada em 

função deste Edital. 

8.10.3. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 

entidade responsável pela condução do processo de seleção. 

8.10.4. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

8.10.5. Durante a fase recursal não caberá solicitação de complementação/ajustes a 

OSC proponente; 

8.10.6. Não caberá novo recurso contra esta decisão final . 
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8.11. Etapas 9 e 10: Divulgação da análise dos recursos e das contrarrazões pela 

Comissão de Seleção e Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de seleção. 

8.11.1. Após o julgamento dos recursos e contrarrazões ou o transcurso do prazo sem 

interposição de recurso, o CMDCA, deverá homologar e divulgar, através do Diário 

Oficial do Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do 

processo de seleção. 

8.11.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 

§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

8.12. Somente após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 

Administração Pública procederá à Fase de Celebração, na qual serão verificados 

documentos que comprovem o atendimento pela OSC selecionada dos requisitos 

legais para acelebração da parceria pretendida. 

 

9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 

instrumento de parceria: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Apresentação de documentos e verificação dos requisitos da celebração. 

2 
Convocação da OSC selecionada para apresentação e/ou ajustes no 

Plano de Trabalho. 

3 Parecer de órgão técnico e jurídico. 

4 
Assinatura do Termo de Fomento e publicação no Diário Oficial do 

Município. 

9.2. Eatapa 1: Apresentação de documentos e verificação dos requisitos da 

celebração. 

9.2.1. Esta  etapa  consiste  no  exame  formal do atendimento,  pela  OSC  

selecionada,  do  cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, 

nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n. 
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13.019, de 2014 e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 

trata o art. 39 da referida Lei e os arts. 40 e 41 do Decreto Municipal 21.966/2020. 

9.2.2. Para fins de verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 

parcerias celebração da parceria, a OSC que tiver sua proposta selecionada será 

convocada pela SEMAS para, no prazo de 15 (quinze)  dias,  a  contar  de  sua  

convocação, apresentar os seguintes documentos: 

I. cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de 

sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial, que 

prevejam expressamente: 

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social; 

b) a previsão de que, em caso de dissolução da organização da sociedade civil, 

o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, 

preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil extinta; e 

c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

II. cartão do CNPJ emitido em até 90 (noventa) dias, possuindo a organização da 

sociedade civil, no mínimo, 1 (um) ano de existência, comprovando cadastro 

ativo; 

III. comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante, por meio de um ou mais, entre os 

seguintes documentos: 

a) instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da Administração 

Pública, cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da 

sociedade civil; 

b) relatório de atividades desenvolvidas;  

c) notícias veiculadas na mídia em diferentes meios de comunicação sobre 

atividades desenvolvidas; 
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d) publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de 

conhecimento;  

e) currículo de profissional ou equipe responsável; 

f) prêmios locais ou internacionais recebidos. 

IV. certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão 

fazendário municipal;  

V. certidão negativa quanto à dívida ativa da união conjunta;  

VI. certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto a Fazenda 

Estadual;   

VII. certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;  

VIII. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 

IX. certidão negativa de débito trabalhista;  

X. relação nominal atualizada da diretoria da organização da sociedade civil, 

conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles; 

XI. comprovante de endereço, emitido nos últimos 90 (noventa) dias, a fim de 

comprovar que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado; 

XII. título de utilidade pública; 

XIII. certidão de manutenção do título de utilidade pública se a lei que a concedeu 

assim exigir;  

XIV. ata de eleição e posse do quadro dirigente atual; 

XV. Certidão em Breve Relato, atualizada, expedida pelo cartório de registro civil;  

XVI. comprovante de residência, RG e CPF do dirigente da organização da 

sociedade civil e, quando couber, de seu procurador legalmente constituído; 

XVII. registro da organização da sociedade civil em Conselho dos Direitos da Criança 

e do Adolescente;  
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XVIII. declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando 

que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 

previstas na Lei Federal n. 13.019 de 2014 e no Decreto Municipal 21.966/2020. 

(Anexo V); 

XIX. declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre esta 

possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas ou sobre a previsão de contratar ou 

adquirir com recursos da parceria. (Anexo VI); 

XX. declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer 

órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal (Anexo VII); 

9.2.2.1. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos 

incisos IV a IX do item 9.2.2, as certidões positivas com efeito de negativas. 

9.2.2.2. As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as 

certidões de que tratam os incisos IV a IX do item 9.2.2 que estiverem vencidas no 

momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente. 

9.2.2.3. Dentre as vedações previstas no inciso XVI do item 9.2.2, estão que: 

I. não há em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente da Administração 

Pública Municipal; 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 

II. não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 

inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da 

Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e 

III. não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
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a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente da Administração 

Pública Municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, da Administração Pública Municipal 

celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 

lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração 

Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a 

lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação 

de bens, direitos e valores. 

9.2.2.3.1. Conforme estabelecido pelo Decreto Municipal 21.966/2020, entende-se por 

membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do país que exerça 

atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, 

Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários 

Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, 

Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. 

9.2.2.3.2. Conforme estabelecido pelo Decreto Municipal 21.966/2020, não são 

considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 

públicas. 

9.2.2.4. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 

quando as certidões referidas nos incisos IV a IX do caput do item 9.2.2 estiverem com 

prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis 

eletronicamente, a organização da sociedade civil será notificada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria. 

9.2.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC 

selecionada não atender aos requisitos necessários à celebração da parceria, incluindo 

os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem 

classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 

proposta por ela apresentada. 
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9.2.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a organização da 

sociedade civil convidada nos termos do item 9.2.3 aceite celebrar a parceria, 

proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos 

requisitos previstos pela legislação vigente para  a  celebração  da  parceria pretendida. 

9.2.4.1. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem 

de classificação. 

9.3. Etapa 2: Convocação da OSC selecionada para apresentação e/ou ajustes do 

Plano de Trabalho. 

9.3.1. Além da apresentação dos documentos solicitados, a organização da sociedade 

civil selecionada, no prazo de que trata o item 9.2.2, deverá apresentar à SEMAS, no 

caso de as informações já inseridas na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de 

Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis não estarem suficientes detalhadas,  

o seu Plano de Trabalho, o qual deverá apresentar  o detalhamento da proposta 

submetida e aprovada no processo de seleção, contendo, no mínimo, os elementos 

exigidos pela legislação vigente, em especial aqueles trazidos pela Lei Federal 

13.019/2014 e o Decreto Municipal 21.966/2020. 

9.3.1.1. Será examinado o Plano de Trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, 

se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido 

convocada; 

9.3.1.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 

informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições 

constantes no Edital. 

9.3.1.3. Para fins de execução da proposta aprovada, a unidade gestora (SEMAS) 

poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e 

as condições da proposta e do Edital, limitando-se à ajustes técnicos visando efetiva 

execução do objeto. 

9.3.1.4. O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de até 05 (cinco) 

dias úteis contados da data de recebimento da solicitação apresentada à OSC. 

9.3.2. A aprovação do plano de trabalho pela SEMAS não gerará direito à celebração 

da parceria. 
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9.4. Etapa 3: Parecer de órgão técnico e jurídico. 

9.4.1. Tendo  a  OSC  apresentado  todos  os  documentos  e  preenchido todos os 

requisitos legais necessários à celebração da parceria pretendida, bem como tendo 

sido seu Plano de Trabalho devidamente aprovado, deverá ser emitido Parecer  

Técnico pela equipe técnica da SEMAS e  Parecer  Jurídico  com  base no  Plano  de 

Trabalho e na documentação encaminhada pela OSC, observando a legalidade de seu 

conteúdo, a fim de garantir que estarão sendo cumpridas e respeitadas  as exigências 

previstas na  legislação  vigente para  a  celebração  da  parceria,  aprovando  ou  não  

a assinatura do Termo de Fomento pretendido. 

9.4.1.1. O Parecer Técnico da Administração Pública será elaborado de acordo com as 

exigências trazidas pelo art. 43, V, do Decreto Municipal 21.966/2020, podendo o órgão 

técnico responsável pelo mesmo, ao analisar a compatibilidade entre os valores 

apresentados no plano de trabalho e o valor de referência ou teto indicado no edital, 

solicitar, quando julgar necessário, a comprovação de que esses valores são 

compatíveis com os praticados no mercado. 

9.4.1.2. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico concluam pela possibilidade de 

celebração da parceria com ressalvas, deverá a Secretária Municipal de Assistência 

Social providenciar  que  sejam sanados  os  aspectos  ressalvados  ou,  mediante  ato  

formal, justificar a preservação dos mesmos ou sua exclusão. 

9.5. Etapa 4: Assinatura do Termo de Fomento e publicação no Diário Oficial do 

Município. 

9.5.1. Tendo  a  OSC  apresentado  todos  os  documentos  e  preenchido todos os 

requisitos legais necessários à celebração da parceria pretendida, bem como tendo 

sido seu Plano de Trabalho devidamente aprovado, deverá  a  SEMAS  solicitar  que  a  

OSC informe a  Conta  Corrente, acompanhada dos seguintes documentos: 

I. Documento que comprove o saldo zerado da conta informada (extrato 

bancário); 

II. Declaração de que a Conta Corrente apresentada possui a finalidade 

específica para movimentação dos recursos públicos e em nome da OSC,  

conforme modelo disponível no ANEXO VIII. 
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9.5.2. Caso seja constatada necessidade de adequações no Plano de Trabalho 

enviado pela OSC e já aprovado, ou a atualização de documentos já apresentados, 

devido ao lapso temporal existente entre a apresentação destes e a data prevista para 

assinatura e início da execução, a SEMAS solicitará a realização de ajustes à OSC. 

9.5.3. Apresentada  todas as  informações  solicitadas, e tendo os Pareceres Técnico e 

Jurídico opinado pela celebração da parceria pretendida,  a  SEMAS agendará junto a 

OSC data para a assinatura do Termo de Fomento. 

9.5.4. O Termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no Diário Oficial do Município de Florianópolis. 

9.5.5. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase 

de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 

informar à SEMAS qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular 

celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências 

previstos para celebração. 

9.5.6. A OSC deverá comunicar à SEMAS as alterações em seus atos societários e no 

quadro de dirigentes, quando houver. 

 

10. DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

10.1. A execução da parceria pretendida obedecerá ao disposto pela legislação 

vigente, em especial ao trazido pelo Decreto Municipal 21.966/2020. 

10.1.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho 

e com as normas da Lei nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 21.966/2020 e 

demais legislações aplicáveis, a SEMAS poderá, garantida a prévia defesa e sem 

prejuízo das demais penalidades previstas em lei, as seguintes sanções, na forma da 

legislação vigente: 

I. Advertência: tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem 

a aplicação de penalidade mais grave; 

II. Suspensão temporária: será aplicada nos casos de reincidência da sanção de 

advertência e nas demais situações em que forem verificadas irregularidades na 

celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a 
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imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade 

da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração 

Pública Municipal, impedindo a OSC de participar de chamamento público e 

celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração 

pública municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

III. Declaração de inidoneidade: será aplicada nas ocorrências do previstas no 

artigo 83, III, do Decreto Municipal 21.966/2020, impedindo a OSC de participar 

de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 

entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da 

sociedade civil ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos 

resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção 

de declaração de inidoneidade. 

10.1.1.1. As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas em estrita observância à 

legislação vigente. 

10.2. As Partes se comprometem, nos limites de suas competências, a cumprir as 

disposições da Lei n 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados ('LGPD') e demais 

legislações aplicáveis à proteção de Dados Pessoais e privacidade.  

 

10. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

10.1. A prestação de contas deverá ser apresentada observando as regras de 

prestação de contas previstas na Lei nº 13.019/2014, bem como as normas de 

Prestação de Contas estabelecidas pelo Município de Florianópolis através do Decreto 

Municipal 21.966/2020 e Instrução Normativa nº 14 de 2012 do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina-TCE/SC e demais Normas de Contabilidade e Auditoria 

expedidas pelo TCE/SC, bem como aquelas contidas nas demais legislações cabíveis; 

10.1.1. Alegações de desconhecimento das normativas e da legislação vigente, não 

serão aceitas como justificativas para seu descumprimento.  

10.1.2. A não apresentação da prestação de contas, o atraso não justificado dos 

trabalhos e/ou a existência de Prestação de Contas com pendências não solucionadas 
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em tempo hábil poderá, a critério exclusivo da PMF/SEMAS, implicar na suspensão ou 

cancelamento de futuros aportes.  

10.2. A OSC deverá utilizar os recursos recebidos no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir do recebimento do mesmo, exclusivamente com os itens e 

percentuais previstos no Plano de Trabalho. 

10.2.1. Para fins de prestação de contas de que trata este item, a OSC disporá de 10 

(dez) dias para a apresentação da prestação de contas financeira, a contar da data em 

que finalizar o uso do recurso recebido.  

10.3. O processo de prestação de contas financeira, de responsabilidade da OSC, 

deverá ser individualizado por parcela recebida, a ser encaminhado à SEMAS na forma 

por esta estabelecida. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 

11.1. A excução da parceria celebrada em decorrência este Edital será monitorada e 

avaliada por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria, 

designados em ato específico pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e pela Secretária Municipal de Assistência Social, respectivamente, nos 

moldes da legislação vigente, em especial ao Decreto Municipal 21.966/2020, a fim de 

verificar o cumprimento dos termos da parceria, deste Edital e das normas cabíveis 

vigentes. 

11.1.1. Caberá à PMF/SEMAS, acompanhar a execução financeira da parceria, 

verificando os documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC a 

cada prestação de contas, respeitada a legislação vigente, reservando-se o direito de 

solicitar diligências a fim de sanar possíveis inconsistências encontradas nos 

documentos apresentados, determinando os prazos para saneamento; 

11.1.2. Caberá ao Gestor da Parceria, em observação à legislação vigente, 

acompanhar e fiscalizar a sua execução a fim de verificar o cumprimento do objeto 

pactuado, reservando-se o direito de durante a execução da parceria, promover visitas 

in loco de fiscalização e/ou solicitar informações adicionais (quando julgar 

conveniente), visando aperfeiçoar o sistema de monitoramento e avaliação. 
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11.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada 

responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de 

aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores 

e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, 

sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos 

produzidos pelo Gestor da Parceria. 

11.3. Verificando o descumprimento de qualquer item do Edital, do Termo de Fomento 

ou das normas aplicáveis, a entidade ficará sujeita às sanções legais.  

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretária 

Municipal de Assistência Social resolverão os casos omissos e as situações não 

previstas no presente Edital, , naquilo que couber a cada um, observadas as 

disposições legais e os princípios que regem a administração pública. 

12.2. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

12.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento 

Público.  

12.3.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a 

aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às 

autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.  

12.3.2 Caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da 

parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou 

aplicação das sanções trazidas pela legislação vigente, em especial àquelas elencadas 

pelo Decreto Municipal 21.966/2020 e pelo o art. 73 ,da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 

12.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 

despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 

responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, 
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apoio ou indenização por parte da administração pública. 

12.5. Para a contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento. 

12.6.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 

b) ANEXO II - Minuta do Termo de Fomento; 

c) ANEXO III - Modelo de declaração de que está ciente e concorda com as 

disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se 

responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados durante todo o processo;  

d) ANEXO IV - Matriz de Análise e Classificação; 

e) ANEXO V - Modelo de declaração do representante legal da organização 

da sociedade civil informando que a organização e seus dirigentes não 

incorrem em quaisquer das vedações previstas na Lei Federal n. 13.019 de 

2014 e no Decreto Municipal 21.966/2020; 

f) ANEXO VI -  Modelo de declaração do representante legal da organização 

da sociedade civil sobre esta possuir instalações, condições materiais e 

capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades 

ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas 

ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria; 

g) ANEXO VII - Modelo de declaração de que a organização não deve 

prestações de contas a quaisquer órgãos da Administração Pública 

Municipal, Estadual e Federal; 

h) ANEXO VIII - Modelo de declaração de que a Conta Corrente apresentada 

possui a finalidade específica para movimentação dos recursos públicos e 

em nome da OSC. 

12.7. Este Edital poderá ser impugnado em até 5 (cinco) dias após sua publicação, por 

petição dirigida à Secretária Municipal de Assistência Social e protocolizados junto ao 

Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis, na 

Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - 

Florianópolis/SC - CEP 88.020-292, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
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facultativos, das 13:00 às 18:00, não sendo aceito o envio e/ou protocolo por outros 

meios. 

12.7.1. O teor da impugnação deverá ser analisado pelo responsável da unidade 

gestora em até 05 (cinco) dias, a contar da data do respectivo protocolo;  

12.7.2. Havendo fundamento na impugnação, será providenciado a alteração do edital, 

ou em caso de revogação e anulação, deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico 

do Município o motivo ensejador do ato administrativo. 

12.8 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente 

estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o 

princípio da isonomia. 

12.9. Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município. 

 

Florianópolis, 03 de maio de 2022. 

 

 

Maria Cláudia Goulart da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 Eliete Maria de Lima 

Presidente do CMDCA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. MODALIDADE DA PARCERIA: Termo de Fomento.  

 

2. OBJETO DA PARCERIA: Seleção pública de projetos relativos à promoção, proteção e 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes, para financiamento pelo saldo financeiro do 

FloriCriança. 

 

 

3. VALORES DISPONIBILIZADOS: 

 

 O total de projetos a serem financiados por meio deste Edital soma o valor de R$ 

1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais), distribuídos da seguinte forma: 

 

 Serão contemplados até 05 (cinco) projetos dentro da Diretriz I, no valor de até R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) cada, totalizando R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 

 Serão contemplados até 2 (dois) projetos dentro da Diretriz II, no valor de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 Serão contemplados até 3 (três) projetos dentro da Diretriz III, no valor de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

  Serão contemplados 15 (quinze) projetos dentro da Diretriz IV, no valor de até R$ 

52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) cada, totalizando R$ 780.000,00 (setecentos e dois mil reais). 

 

Caso o número de projetos seja inferior ao disponibilizado por diretriz, o valor correspondente 

será redirecionado para a Diretriz I e Diretriz IV, respectivamente. 

 

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE EDITAL 

 

Todos as propostas a serem apresentadas deverão apontar como público alvo crianças e 

adolescentes, sua relação com todas as políticas públicas voltadas para esse público, numa 

atuação transversal e multiprofissional. 
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5. PÚBLICO ALVO  

 

Crianças e adolescentes   

 

5.1. Formas de acesso:  

 

O acesso prioritário acontecerá através de encaminhamentos da rede de serviços 

socioassistenciais, demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e por demandas 

espontâneas da população de outras secretaria municipais e demais atores do Sistema De 

Garantia de Direitos. 

 

7. OBJETIVOS GERAIS  

 

Selecionar projetos de Organizações da Sociedade Civil e Entidades Governamentais, 

regularmente constituídas, com sede ou instalações no Município de Florianópolis, objetivando a 

celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, para fins de atendimento de 

crianças e/ou adolescentes dentro da faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade 

incompletos, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei Federal nº. 8.069/1990, dentro das diretrizes e 

ações prioritárias estabelecidas em edital. 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Selecionar até 02 (dois) projetos por entidades (Organizações da Sociedade Civil e pelas 

entidades governamentais) para financiamento com recursos do FLORICRIANÇA, conforme 

estabelecido em edital, desde que sejam de diretrizes diferentes; 

 Identificar se as propostas obedeceram as regras estabelecidas em edital, principalmente 

no que tange a identificação das Diretrizes e valores disponíveis para financiamento. 

  

9. DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Os projetos submetidos à presente seleção deverão indicar, dentre as diretrizes abaixo 

discriminadas, aquela que é seu objeto de atuação: 
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Diretriz I: Acolhimento Institucional e Familiar 

 

a) Projetos que visem ao desenvolvimento de ações que priorizem o processo de reordenamento 

dos serviços de acolhimento institucional e familiar no município de Florianópolis; 

b) Projeto que vise a implantação do serviço de acolhimento familiar de forma a promover o 

direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes; 

c) Projetos que visem à promoção da autonomia das crianças e adolescentes e sua preparação 

para o desligamento do serviço de acolhimento e sua reinserção à convivência familiar e 

comunitária; 

d) Projetos que viabilizem auxílio, apoio e orientação às famílias de crianças e adolescentes em 

acolhimento institucional, que estimulem e provoquem ações para o desacolhimento na garantia 

ao direito de convivência familiar e comunitária; 

e) Projetos com ações que priorizem o caráter intersetorial e que fomentem a articulação dos 

serviços intersetoriais com os sujeitos do sistema de garantia de direitos, para atuação junto à 

família natural ou ampliada, bem como junto às crianças e adolescentes atendidos nos serviços 

de acolhimento. 

e) Projetos que viabilizem auxílio, discussão, estudos sobre o tema da adoção e do 

apadrinhamento afetivo. 

 

Diretriz II: Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou 

violados.  

 a) Realização de ações que visem qualificar o cumprimento das Medidas Protetivas para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. 

b) Implementação de ações direcionadas à garantia do direito à Convivência Familiar e 

Comunitária.  

c) Execução de ações de enfrentamento das violações de direitos de crianças e adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas com ênfase nos três eixos: saúde, racismo e violência 

institucional.  

d) Realização de ações para o enfrentamento da violência e dos homicídios de adolescentes.  

e) Promoção de ações de enfrentamento às violações de direitos, com destaque para violência 

doméstica, violência sexual e o trabalho Infantil nas suas piores formas.  

f) Realização de ações direcionadas à proteção e /ou qualificação do adolescente trabalhador.  
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g) Realização de ações voltadas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social e/ou riscos articulando com as diversas políticas públicas municipais.  

h) Promoção de ações que contemplem as temáticas de gênero, raça/cor e orientação sexual.  

i) Desenvolvimento de ações para abranger e alcançar a promoção dos direitos à saúde, 

educação, assistência social, cultura, esporte e lazer da população de crianças e adolescentes.  

j) Realização de ações de prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas, bem como a 

promoção da saúde mental de crianças, adolescentes e suas famílias. 

 

Diretriz III: Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantil e Proteção ao Jovem 

Aprendiz  

 

a) Projetos que identifiquem e promovam a inclusão de crianças e adolescentes, vítimas do 

trabalho infantil em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer e que trabalhem a 

inserção de suas famílias nas políticas sociais do Município de Florianópolis. 

b) Projetos que promovam a qualificação profissional de adolescentes com deficiência, apoio à 

entrada no mercado de trabalho e geração de renda e que permitam a formação técnica 

profissional e metodológica de adolescentes entre 14 e 18 anos, dentro dos princípios da proteção 

integral do adolescente, garantidos pela legislação brasileira. 

d) Projetos que busquem aperfeiçoar e implementar mecanismos de monitoramento e controle 

social e fiscalização do trabalho infantil e do trabalho proibido de adolescentes e jovens, segundo 

a lista TIP (Piores Formas de Trabalho Infantil). 

 

Diretriz IV: Promoção, Defesa e Garantia de Direitos 

 

a) Projetos que promovam a inclusão das crianças e adolescentes em atividades culturais, 

esportivas, recreativas e de lazer; 

b) Projetos destinados a crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade e em 

situação de rua; 

c) Projetos destinados às crianças e adolescentes em situação de mendicância e suas respectivas 

famílias; 

d) Projetos de prevenção e enfrentamento ao abuso e exploração sexual por intermédio de 

metodologias inovadoras e/ ou complementares com estratégias específicas para crianças e 

adolescentes, familiares e profissionais. 
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e) Projetos voltados à educação sexual de crianças e adolescentes. 

f) Projetos inovadores e/ou complementares, que visem à inclusão de crianças e adolescentes 

com deficiência; 

g) Projetos de comunicação que ofereçam formação de desenvolvimento de plataformas 

colaborativas para crianças e adolescentes, visando a democratização das mídias e novas 

tecnologias, bem como vídeo, rádio comunitária, comunicação comunitária e ampliação e 

garantia do direito à cidade; 

h) Projetos voltados ao acompanhamento de crianças e adolescentes com transtornos/sofrimentos 

mentais e/ou com deficiências e/ou com doenças crônicas e graves; 

i) Projetos de avaliação e intervenção de crianças e adolescentes/famílias em situação de 

vulnerabilidade social com dificuldade de aprendizagem.  

j) Projetos pedagógicos para promoção dos direitos sexuais e reprodutivos que trabalhem na 

perspectiva de gênero e diversidade sexual; 

k) Projetos que trabalhem a inclusão e valorização de crianças e adolescentes migrantes/ 

imigrantes e/ou refugiados, indígenas, quilombolas e afrodescendentes, considerando a sua 

diversidade cultural e étnico-racial; 

l) Projetos que trabalhem com o planejamento reprodutivo, a prevenção e o acompanhamento da 

gravidez na adolescência; 

m) Projetos que trabalhem a prevenção e o acompanhamento de crianças e adolescentes com 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS; 

n) Projetos que trabalhem a equidade de gênero e o respeito à diversidade sexual e de gênero. 

o) Projetos que atendam a necessidade de alimentação saudável, incentivo ao aleitamento 

materno, a prevenção do sobrepeso e da obesidade infantil, que vise à redução da desnutrição 

crônica e aguda, promovendo práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 

p) Projetos que desenvolvam ações junto à rede de atendimento a crianças e adolescentes, o tema 

de educação ambiental e sustentabilidade e do consumo responsável e consciente de forma a 

alertar para a questão do consumismo na infância e na adolescência. 

q) Projetos de formação ou capacitação para os profissionais que atuam no sistema de garantia de 

direitos da criança e do adolescente; 

r) Projetos que possibilitem o fortalecimento da articulação da rede de proteção nos territórios, 

bem como de escuta qualificada, encaminhamento, orientação e informação de crianças e 

adolescentes atendidos na rede. 
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s) Projetos que possibilitem o diagnóstico de casos suspeitos ou confirmados de violações de 

direitos humanos de abuso e exploração sexual; 

t) Projetos formativos e informativos dirigidos a população, as empresas e espaços que realizem 

atividades infanto-juvenis abordando a importância da prevenção de acidentes para uma infância 

saudável. 

s) Projetos que atendam crianças e adolescentes de pais e/ou mães em situação de privação de 

liberdade.  

 

10. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO MÍNIMO  

 

A Organização da Sociedade Civil e as entidades governamentais deverão possuir infraestrutura 

e espaço mínima suficientes para garantir uma boa execução das atividades, proporcionado 

condições de acessibilidade. 

 

11. FUNCIONAMENTO:  

 

O funcionamento das atividades deverá ser apresentada no campo metodologia no momento da 

apresentação das propostas, de acordo com as características de cada projeto/serviço. 

 

12. RECURSOS HUMANOS  

 

Todas as propostas deverão apresentar quadro de pessoal/recursos humanos compatível com a 

necessidade apresentada pelo projeto, descrevendo suas atribuições e carga horária. 

 

13.  DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

 

 O processo de Monitoramento e Avaliação do Projetos Aprovados acontecerá seguindo 

rigorosamente o estabelecido nas resoluções do CMDCA e na legislação vigente aplicável às 

parcerias entre o poder público e as Organizações da Sociedade Civil.   

 

Florianópolis, 08 de abril de 2022. 

 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
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ANEXO II 

MINUTA DO TERMO DE FOMENTO 

 

 TERMO DE FOMENTO N. [NÚMERO DO TERMO] 

 

TERMO DE FOMENTO MEDIANTE PROCESSO DE 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. [NÚMERO 

DO EDITAL] ([DADOS DO DIÁRIO OFICIAL]), QUE 

CELEBRAM, ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, COM INTERVENIÊNCIA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E [NOME DA OSC]. 

 

 O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), situada na 

[ENDEREÇO DA SECRETARIA], através do FUNDO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA), inscrito no 

CNPJ sob o nº 18.798.340/0001-75, aqui representado pela sua Gestora 

Sra. [QUALIFICAÇÃO DA SECRETARIA E GESTORA DO FMDCA], 

denominados neste ato simplesmente PMF/SEMAS/FMDCA de um lado, 

e de outro lado a Organização da Sociedade Civil “[NOME DA OSC]”, ora 

dita PARCEIRA, inscrita no CNPJ [CNPJ DA OSC], [QUALIFICAÇÃO DA 

OSC E SEU RESPONSÁVEL LEGAL], ajustam a presente Parceria, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

1.1 O objeto do presente Termo consiste na parceria estabelecida entre a 

PMF/SEMAS/FMDCA e a PARCEIRA para a execução do projeto [DESCRIÇÃO 

BREVE DO OBJETO DO EDITAL]. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Usuários  
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2.1 [DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO]. 

  

CLAUSULA TERCEIRA - Da Execução do Projeto  

3.1. O projeto será executado em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado 

e aprovado em virtude do Edital de Chamamento Público [NÚMERO DO EDITAL]; 

3.2. [DESCRIÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME 

PROPOSTA APRESETADA]. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Das vedações 

4.1. Fica vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida nesta 

Parceria e explicitadas no Plano de Trabalho. 

4.2. O plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas e valores ajustados, após 

solicitação formalizada e fundamentada pela PARCEIRA à Gestora do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo motivo por ela identificado na execução 

ou pela PMF/SEMAS/FMDCA durante as ações de monitoramento e avaliação da 

parceria, desde que não haja alteração de seu objeto principal, e em momento anterior 

à utilização do recurso pretendido, nas seguintes situações: 

I. quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e a melhor 

consecução do objeto pactuado;  

II. na ocorrência de ampliação dos recursos por suplementações 

orçamentárias, mediante celebração de termo aditivo. 

4.2.1. A alteração pretendida somente será considerada válida, para fins de prestação 

de contas, após análise e manifestação favorável da PMF/SEMAS/FMDCA. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do fundamento legal 

5.1. Têm fundamentação legal, no que couber, na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, na Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei das Licitações), na Lei 

Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), na Lei N. 8.069 de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); na Lei Federal nº 12.435/2011 

(LOAS Consolidada), na Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015 (MROSC); na 

Portaria 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional; no Decreto Municipal 
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21.966/2020; na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina TC – 14/2012 e; No Edital de Chamamento Público [Número do edital], sem 

prejuízo à observância de outras legislações aplicáveis, as quais devem ser 

observadas durante toda a vigência da presente Parceria. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Do valor da Parceria e das despesas 

6.1. A parceria consiste no repasse de recursos financeiros pela PMF/SEMAS/FMDCA 

à PARCEIRA, para o custeio das despesas contraídas durante a vigência deste Termo, 

conforme os itens discriminados para aplicação dos recursos no Plano de Trabalho 

aprovado, observada a legislação vigente. 

6.2. Para atendimento ao disposto nesta Cláusula, a PMF/SEMAS/FMDCA repassará o 

valor total de [VALOR DA PARCERIA], a crédito de conta específica aberta pela 

PARCEIRA no [DADOS BANCÁRIOS], em nome desta e aberta para esta finalidade, 

dividido em [NÚMERO E VALORES DAS PARCELAS], condicionadas aos limites das 

possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal. 

6.2.1. Para composição das parcelas foram consideradas as despesas elencadas no 

Plano de Trabalho aprovado. 

6.3. As despesas decorrentes do atendimento ao disposto nesta Cláusula correrão à 

Conta do Orçamento: 

[DADOS DO ORÇAMENTO] 

6.4. As parcelas tratadas no item 6.2, desta cláusula, serão liberadas pela 

PMF/SEMAS/FMDCA à PARCEIRA segundo Cronograma de Desembolso 

encaminhado pela PARCEIRA, condicionada à observância de que esta não possua 

débitos em aberto e/ou pendências no dever de prestar contas junto a quaisquer 

órgãos do Município de Florianópolis, inclusive as relativas às parcelas deste Termo, 

aos limites das possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal, e da 

apresentação pela PARCEIRA, em momento anterior à cada parcela a ser recebida, 

das seguintes Certidões Negativas de Débitos (dentro da validade): Certidão Negativa 

de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débitos da União; Certidão Negativa de 

Débitos Estaduais; Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão negativa de Débitos 

Trabalhistas aos moldes da legislação vigente. 
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6.4.1. A liberação das parcelas se dará conforme Instrução Normativa que dispõe, 

dentre outras providências, sobre regras, procedimentos e cronogramas para repasse 

dos valores relativos aos termos de parceria, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

6.4.2. As parcelas ficarão retidas, até o saneamento das impropriedades, nos seguintes 

casos: 

I. quando as certidões negativas inicialmente apresentadas estiverem vencidas; 

II. quando a PARCEIRA estiver inadimplente em relação à prestação de contas e 

eventuais devoluções de valores; 

III. quando identificadas irregularidades na aplicação dos recursos e após a análise 

do contraditório e da ampla defesa; 

IV. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por 

inadimplemento da PARCEIRA em relação às obrigações estabelecidas neste 

Termo de Fomento; e 

V. quando a PARCEIRA deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas 

saneadoras apontadas pela PMF/SEMAS/FMDCA ou pelos órgãos de controle 

interno ou externo, no prazo definido em notificação. 

6.4.2.1. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de 

trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento ou 

de Fomento, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019/2014. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das obrigações 

7.1. A PMF/SEMAS/FMDCA obriga-se a:  

7.1.1. Efetuar o repasse dos recursos financeiros consignados na Cláusula Sexta do 

presente Termo de Fomento e de acordo com o Plano de Trabalho, parte integrante 

desta parceria, não cabendo à PMF/SEMAS/FMDCA qualquer responsabilidade por 

despesa excedente aos recursos a serem transferidos. 

7.1.2. Prestar supervisão e suporte técnico à PARCEIRA visando a adequação dos 

seus serviços; 
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7.1.3. Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução desta Parceria, conforme 

mencionado na Cláusula Primeira. 

7.1.4. Promover capacitação continuada para os trabalhadores/as da PARCEIRA;  

7.1.5. Emitir relatório de Admissibilidade de prestações de contas dos recursos 

financeiros repassados à PARCEIRA; 

7.1.6. Assinalar prazo para que a PARCEIRA adote as providências necessárias para o 

exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Fomento, sempre que 

verificada alguma irregularidade, sob pena da retenção das parcelas dos recursos 

financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes. 

7.1.7. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da PARCEIRA, a 

PMF/SEMAS/PMF poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 

essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a 

fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:  

I. retomar os bens públicos em poder da PARCEIRA, qualquer que tenha sido a 

modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no 

plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua 

descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 

executado pela PARCEIRA até o momento em que a administração assumiu 

essas responsabilidades.  

7.2. A PARCEIRA obriga-se a: 

7.2.1. Executar satisfatória e regularmente o objeto deste Termo de Colaboração;  

7.2.2. Garantir estrutura adequada para a execução do objeto pactuado, em condições 

que atendam as normas e legislações específicas ao Projeto pactuado, assim como 

providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto aos órgãos 

competentes, como Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, necessários à 

execução dos serviços objeto do presente termo; 

7.2.3. Ofertar aos beneficiários do Projeto as atividades previstas no plano de trabalho, 

gratuitamente e sem qualquer discriminação ou exigência de contraprestação do 

mesmo. 
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7.2.4. Propiciar aos técnicos da PMF/SEMAS/FMDCA e do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), todos os meios e condições 

necessários para acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução do projeto 

pactuado. 

7.2.5. Permitir o livre acesso dos servidores da PMF/SEMAS/FMDCA, assim como do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Controle 

Interno Municipal e órgãos do Controle Externo aos documentos, às informações 

referentes à este Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do objeto. 

7.2.6. Manter cadastros dos usuários, de modo a permitir o acompanhamento, a 

supervisão e controle da execução do Projeto objeto deste Termo de Fomento. 

7.2.7. Garantir a participação dos profissionais da PARCEIRA em capacitações 

oferecidas pela PMF/SEMAS/FMDCA; 

7.2.8. Fazer-se representar nas discussões com a Rede de Proteção Social do 

Município. 

7.2.9. Não usar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção social e 

pessoal de autoridades, servidores públicos, bem como dos dirigentes e funcionários 

da PARCEIRA. 

7.2.10. Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o 

Município de Florianópolis, contendo, no mínimo, as informações requeridas no 

parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014, respeitado os limites legais. 

7.2.11. Destacar a participação do Município de Florianópolis, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, em qualquer ação promocional e/ou divulgação 

relacionada ao objeto do presente Termo de Colaboração, respeitado os limites legais. 

7.2.11.1 Fica a OSC obrigada mencionar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA), o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (FMDCA/FloriCriança) e a Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SEMAS), através da utilização das respectivas logomarcas, em suas campanhas, 

peças de comunicação institucional e demais materias que vierem a ser produzidos. 
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7.2.12. Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboração, 

na forma da legislação vigente; 

7.2.13. Dar ampla transparência, inclusive quando da utilização de plataforma 

eletrônica, quanto aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de 

remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com 

recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores, divulgando na 

internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que 

exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública 

Municipal, contendo as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal n. 13.019, de 

2014. 

7.2.14. Comunicar previamente, de forma oficial à PMF/SEMAS/FMDCA caso haja 

intenção de mudança de endereço por parte da PARCEIRA. 

7.2.15. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de pessoal, 

assim como, pelas despesas não previstas no Plano de Trabalho, as quais deverão ser 

custeadas com utilização de recursos próprios, inclusive despesas referentes à 

encargos trabalhistas. 

7.2.16. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos valores recebidos, que não 

poderão ser destinados a quaisquer outros fins diferentes dos previstos no objeto e no 

Plano de Trabalho deste Termo de Fomento, sob pena de rescisão deste instrumento, 

devolução de valores com atualização monetária e juros legais, prejuízo à adoção de 

medidas judiciais cabíveis e responsabilização pessoal de seus dirigentes. 

7.2.17. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista, 

previdenciária, comercial, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em 

geral, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

PMF/SEMAS/FMDCA a inadimplência da PARCEIRA em relação ao pagamento, os 

ônus incidentes sobre o projeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução, eximindo a PMF/SEMAS/FMDCA de quaisquer ônus e reivindicações 

perante terceiros, em juízo ou fora dele. 

7.2.18. Manter e movimentar os recursos recebidos em conta corrente específica 

aberta para esta finalidade, conforme previsto no item 6.2 deste Termo. 
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7.2.19. Aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos 

princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, bem como zelar pela boa 

qualidade da execução da parceria, buscando alcançar os resultados pactuados. 

7.2.20. Movimentar os recursos no âmbito do Plano de Trabalho deste Termo mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 

de depósito em sua conta bancária ou utilização do cartão de débito. 

7.2.20.1. Realizar os pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços; 

7.2.21. Verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, 

aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação. 

7.2.21.1. Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano 

de trabalho, a PARCEIRA deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os 

novos preços praticados no mercado.  

7.2.22. Realizar as despesas previstas no Plano de Trabalho de forma pertinente e 

compatível à execução do objeto pactuado. 

7.2.23. Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços, notas ou demais 

comprovantes fiscais, com data, valor, razão social e número de inscrição no CNPJ da 

PARCEIRA e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de 

comprovação das despesas. 

7.2.23.1. As notas e demais comprovantes fiscais deverão estar devidamente 

identificadas, pelo emissor, com o número do presente Termo de Colaboração. 

7.2.24. Registrar as despesas realizadas, quando determinado pela unidade gestora, 

com a inserção de notas ou demais comprovantes fiscais referentes às despesas, além 

dos respectivos comprovantes de pagamentos. 

7.2.25. Registrar assinatura na forma de aceite em todos os comprovantes (recibos, 

cupons, controle de entrega) que irão compor a nota fiscal, quando esta for vier a ser 

emitida ao final de um período 

7.2.25.1. Nas situações de abastecimento de veículos (combustíveis), caberá ao 

próprio condutor do veiculo confirmar o "aceite". 
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7.2.26. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à 

utilização dos recursos, conforme a legislação vigente; 

7.2.27. Utilizar o recurso financeiro de cada parcela no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data da transferência bancária efetuada pela 

PMF/SEMAS/FMDCA. 

7.2.27.1 Quando o prazo previsto para utilização for superior a 30 (trinta) dias, os 

recursos devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em 

fundo de aplicação financeira de curto prazo lastreado em títulos da dívida pública 

federal.  

7.2.27.2. Os rendimentos da aplicação financeira devem ser empregados no objeto da 

parceria ou devolvidos à concedente, ficando sujeitos aos mesmos prazos e regras de 

prestação de contas dos recursos transferidos. 

7.2.28. Encaminhar à PMF/SEMAS/FMDCA no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da data de finalização do uso total dos recursos repassados, o processo de 

prestação de contas referente à parcela recebida. 

7.2.29. Manter, em boa ordem e guarda, à disposição da administração pública e dos 

órgãos de controle interno e externo, todos os documentos originais que comprovem as 

despesas realizadas no decorrer da parceria, que deverão ser emitidos em nome da 

OSC, devidamente identificados com o número do Termo de Colaboração durante o 

prazo de 10 (dez) anos; 

7.2.30. Devolver à PMF/SEMAS/FMDCA, os saldos financeiros remanescentes, no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, em ocasião da conclusão, rescisão ou extinção 

da parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, 

providenciada pela autoridade competente da administração pública municipal.  

7.2.31. Adotar as medidas saneadoras apontadas pela PMF/SEMAS/FMDCA ou pelos 

órgãos de controle interno ou externo, no prazo definido em notificação. 

7.2.32. Ressarcir à PMF/SEMAS/FMDCA os recursos recebidos através desta 

parceria, quando se verificar sua inadequada utilização, nos termos da legislação 

vigente; 
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7.2.33. Manter, durante toda a execução da parceria, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas no momento da celebração da 

parceria; 

 

CLÁSULA OITAVA – Dos Bens Remanescentes 

8.1. Os bens permanentes adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com 

recursos repassados pela Administração Pública são de titularidade da 

PMF/SEMAS/FMDCA quando necessários para assegurar a continuidade do objeto 

pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do 

objeto pela PMF/SEMAS/MDCA. 

8.2. Deverá a PARCEIRA, a partir da data da apresentação da última prestação de 

contas, disponibilizar os bens permanentes adquiridos com recursos da parceria para a 

PMF/SEMAS/FMDCA, por meio de termo de recebimento. 

8.3.1. Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil ou revogação da 

parceria firmada durante sua vigência, os bens permanentes deverão ser devolvidos a 

unidade gestor PMF/SEMAS/FMDCA a, por meio de termo de recebimento, no prazo 

de até 90 (noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução. 

 

CLÁSULA NONA - Da Prestação de Contas 

9.1. A prestação de contas dos recursos financeiros será elaborada de acordo com as 

Normas de Contabilidade e Auditoria expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina, bem como aquelas contidas nas demais legislações vigentes; 

9.2. A PARCEIRA disporá de 10 (dez) dias para a apresentação da prestação de 

contas, a contar da data em que finalizar o uso do recurso recebido.  

9.3. A prestação de contas apresentada pela PARCEIRA deverá conter elementos que 

permitam avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 

pactuado, e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas. 

9.3.1. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 
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9.3.2. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 

causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o 

cumprimento das normas pertinentes. 

9.3.3. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 

resultados alcançados. 

9.4. O processo de prestação de contas, de responsabilidade da PARCEIRA, deverá 

ser individualizado por parcela recebida, a ser encaminhado à PMF/SEMAS/FMDCA 

por meio de plataforma eletrônica e/ou, até determinação contrária, em sua forma 

física, quando deverá ser composto dos seguintes documentos: 

I. capa (modelo a ser disponibilizado pela PMF/SEMAS/FMDCA); 

II. ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, dirigido ao responsável 

da Unidade Gestora, assinado pelo presidente da PARCEIRA (modelo a 

ser disponibilizado pela PMF/SEMAS/FMDCA); 

III. cópia do plano de trabalho aprovado e aplicação dos recursos recebidos 

IV. declaração firmada por dirigente da PARCEIRA beneficiada acerca do 

cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos 

recebidos. (modelo a ser disponibilizado pela PMF/SEMAS/FMDCA);  

V. relatório de Execução Financeira, assinado pelo representante legal da 

PARCEIRA e o responsável financeiro desta, contendo a relação das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e vinculadas com a execução 

do objeto, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Original do extrato bancário da conta específica mantida pela 

PARCEIRA da sociedade civil beneficiada, evidenciando o 

ingresso e a saída dos recursos; 

b) Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias 

vinculadas às despesas comprovadas;  

c) Comprovante da devolução do saldo remanescente, por ventura 

existente, à PMF/SEMAS/FMDCA; 

d) Originais dos comprovantes da despesa, emitidos dentro do prazo 

de vigência deste Termo, e em nome da PARCEIRA (nota fiscal, 
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cupom fiscal, guias de pagamento, folha de pagamento) com os 

devidos termos de aceite;  

e) Comprovante do recolhimento do DAM - Documento de 

Arrecadação Municipal, quando da utilização da Nota Fiscal 

Avulsa. 

VI. Relatório de execução do objeto, que conterá: 

a) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de 

que trata a prestação de contas;  

b) a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do 

objeto; 

c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como 

listas de presença, fotos, vídeos, entre outros. 

9.4.1. O relatório de execução do objeto, de que trata o inciso XII, deverá, ainda, A 

cada semestre e/ou no último a ser apresentado, fornecer elementos para avaliação: 

a) dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 

b) do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por 

meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou 

privada local e declaração do conselho de política pública setorial, 

entre outros; e 

c) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão 

do objeto.   

9.4.2. Deverá a PARCEIRA apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do 

alcance das metas; 

9.4.3. Na hipótese de prestação de contas através de plataforma eletrônica do sistema 

de gestão de parcerias, a documentação a ser apresentada, deverá contemplar os 

formulários e as exigências definidas pelo sistema. 

9.4.4. Os documentos fiscais que compõem o processo de prestação de contas a ser 

apresentado pela PARCEIRA deverão conter as seguintes informações: 

a) Data de emissão;  

b) Identificação completa do emitente e da instituição Parceira (nome 

ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço);  
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c) Descrição precisa do objeto da despesa, indicando quantidade, 

marca tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam 

sua perfeita identificação;  

d) Valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço, bem como 

o valor total da operação, não sendo admitidas descrições 

genéricas. 

9.4.5. Não serão aceitos documentos comprobatórios incompletos, que contenham 

rasuras ou borrões em qualquer de seus campos e cujas despesas forem efetivadas 

fora do período da vigência deste Termo; 

9.4.6. Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no 

documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações 

para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da 

despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse. 

9.4.7. Quando se tratar de fornecimento ou prestação de serviço por pessoa jurídica, 

somente serão admitidas notas fiscais. 

9.4.8. Quando se tratar de serviços prestados por autônomo serão admitidos nota fiscal 

de serviço avulsa, devendo ser comprovada a retenção do INSS através da Relação 

dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP e do recolhimento do Documento de 

Arrecadação Municipal (DAM). 

9.4.9. Quando constar pagamento de pessoal, deverão ser anexadas: Relação dos 

Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP e cópias das guias e comprovantes de 

pagamento dos Encargos Sociais - Guia da Previdência Social (INSS), Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), PIS e Imposto de Renda. 

9.4.10. Somente será aceito recibo quando se tratar de prestação de serviços por 

contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação 

tributária. 

9.4.10.1. O recibo conterá no mínimo, a descrição precisa e específica dos serviços 

prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do 

emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso, e as discriminações das 

deduções efetuadas. 
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9.4.11. Acompanhando cada documento fiscal apresentado, deve(m) ser anexada(s) 

a(s) cópia(s) da(s) transferência(s) eletrônica(s) utilizada(s) para pagamento da(s) 

despesa(s). 

9.4.11.1. Para cada comprovante fiscal será obrigatória uma transferência bancária. 

9.5. Somente serão aceitas despesas efetuadas durante o período de vigência deste 

Termo, relativas às metas aprovadas no Plano de Trabalho e com atendimento aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência. 

9.5.1. A PMF/SEMAS/FMDCA somente poderá autorizar a utilização do recurso em 

data posterior ao término da vigência do termo de Fomento ou de fomento quando o 

fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

9.6. Serão aceitas apenas despesas vinculadas diretamente à execução do Plano de 

Trabalho a que se destina este Termo de Fomento, conforme a Cláusula I, 

comprovando que o objeto da Parceria foi integralmente cumprido e que os preços 

noticiados nos documentos apresentados estão em sintonia com os preços praticados 

no mercado, sob pena das despesas serem reprovadas. 

9.6.1. É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive 

referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, 

salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos 

financeiros. 

9.6.2. Quando for o caso de rateio, a memória de cálculo da despesa deverá conter a 

indicação do seu valor integral e o detalhamento quantitativo da divisão que compõe o 

custo global, especificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do 

número e o órgão da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de 

recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 

9.7. O processamento e as decisões relativas às prestações de contas serão realizados 

de acordo com as normas previstas na legislação vigente. 

9.8. A PMF/SEMAS/FMDCA poderá solicitar da PARCEIRA documentos 

complementares a fim de elucidar o elemento da despesa, tais como: conciliação 

bancária, justificativas com descrição detalhada da execução, registros fotográficos de 

eventos e restaurações, listas de presença com nomes e CPF dos participantes, 
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programação de eventos, contratos de prestação de serviço e de locação, memorial 

descritivo, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, certificados de 

qualificação dos colaboradores e todos os demais elementos necessários à perfeita 

comprovação da execução do objeto. 

9.9. Somente poderá ser dado como aprovado o processo de prestação de contas que 

atender ao Relatório de Admissibilidade de Prestação de Contas emitido pelo Gestor 

deste Termo e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

9.10. Verificada inconsistências na prestação de contas apresentada, é de 

responsabilidade da PARCEIRA, após ser cientificada do(s) fato(s), providenciar a 

documentação solicitada e/ou ressarcir a PMF/SEMAS/FMDCA sobre a despesa 

glosada, sob pena de bloqueio de novas parcelas até que as diligências sejam 

sanadas, observados os prazos previstos na legislação vigente. 

9.11. É de responsabilidade da PARCEIRA administrar e cumprir os prazos de 

regularização dos processos de prestação de contas, a fim de viabilizar o cumprimento 

total do cronograma de repasse financeiro dentro da vigência deste Termo. 

9.12. Se considerada inadimplente, a PARCEIRA ficará impossibilitada de firmar novas 

parcerias com o Município de Florianópolis e de receber recursos derivados de Termos 

de Parceria e/ou parcerias vigentes, nos moldes da legislação vigente. 

9.13. Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as contas no prazo e formas 

estabelecidos, ou não sendo aprovadas, sob pena de responsabilidade solidária, o o 

responsável pela PMF/SEMAS/FMDCA determinará a suspensão imediata da 

liberação de novos recursos e notificará a PARCEIRA para que, em até 30 (trinta) dias, 

cumpra a obrigação ou recolha ao erário os recursos que lhe foram repassados, 

corrigidos monetariamente, na forma da legislação vigente, além de responsabilidade 

na esfera civil e penal, se for o caso. 

9.13.1. Não havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá 

ser encaminhado ao responsável pelo controle interno municipal para as devidas 

providências. 

9.13.1.1. Rejeitada ou não apresentada a prestação de contas e não efetuada a 

devolução dos recursos públicos deverá o responsável pela PMF/SEMAS/FMDCA 

instaurar o Processo de Tomada de Contas Especial para apuração de fatos, 
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identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 

conforme Instrução Normativa N.TC-13/2012 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

9.13.1.2 Enquanto não for encerrada a Tomada de Contas Especial, ficará a 

PARCEIRA impedida de receber recursos públicos do Município, bem como firmar 

novas parcerias. 

9.14.. As prestações de contas serão avaliadas: 

I. regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidas no plano de trabalho; 

II. regulares com ressalva, quando, apesar de cumprido os objetivos e as metas da 

parceria, evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 

de que não resulte em dano ao erário; e 

III. irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano de trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

9.15. A PARCEIRA deverá manter em seu arquivo os documentos que compõem a 

prestação de contas pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do dia útil 

subsequente ao da sua apresentação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Fiscalização, Monitoramento e Avaliação 

10.1. Cabe a PMF/SEMAS/FMDCA e o Conselho Municipal dos Dirietos da Criança e 

do Adolescente (CMDCA) decidir sobre a oportunidade e conveniência de proceder a 

fiscalização nas instalações e documentos relativos à execução da presente Parceria, e 

executar a fiscalização, monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho nos termos 

da legislação vigente. 

10.2. Ao Gestor do Termo competem as atribuições previstas na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das responsabilidades 
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11.1. Os responsáveis pela execução deste Termo de Fomento que incidirem em 

descumprimento de suas obrigações serão responsabilizados pelas irregularidades 

eventualmente praticadas. 

11.2. A inadimplência da PARCEIRA com referência aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao Município de Florianópolis a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Parceria ou 

restringir a regularização e o uso de bens e imóveis integrantes do patrimônio 

municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das penalidades  

12.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho aprovado e 

com a legislação vigente e/ou pela inexecução total ou parcial das obrigações ora 

assumidas, a PMF/SEMAS/FMDCA poderá aplicar à PARCEIRA, garantida prévia 

defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, as seguintes sanções, 

na forma da legislação vigente: 

12.1.1. Advertência: tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pela PARCEIRA no âmbito da parceria que não justifiquem 

a aplicação de penalidade mais grave.  

12.1.2. Suspensão temporária: será aplicada nos casos de reincidência da sanção de 

advertência e nas demais situações em que forem verificadas irregularidades na 

celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a 

imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da 

infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública Municipal. 

12.1.2.1. A sanção de suspensão temporária impede a PARCEIRA de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da 

administração pública municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

12.1.3. Declaração de inidoneidade: será aplicada nas aplicada nas ocorrências do 

inciso III do item 9.14, impedindo a PARCEIRA de participar de chamamento público 

e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá 

quando a organização da sociedade civil ressarcir a Administração Pública Municipal 
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pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade. 

12.2. As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas em estrita observância à 

legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Rescisão e da Renúncia 

13.1 Este Termo de Fomento poderá ser denunciado por qualquer das partes e 

rescindido a qualquer tempo, desde que respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) 

dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, ficando as partes 

responsáveis pelas obrigações assumidas até esse prazo.   

13.2. Poderá haver rescisão do presente Termo de Fomento em decorrência da 

aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda, pela 

superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente 

inexequível, unilateralmente a qualquer tempo. 

13.3. A ocorrência de irregularidades que impliquem no descumprimento de quaisquer 

Cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a 

suspensão de repasse de recursos financeiros pela PMF/SEMAS/FMDCA, 

independente de procedimentos judiciais. 

13.3.1. Constitui, ainda, motivo para rescisão a ocorrência das seguintes situações: 

a) Utilização dos recursos em desacordo com o objeto e das normas deste 

instrumento;  

b) Falta de apresentação dos relatórios de execução e prestação de contas nos 

prazos devidos;  

c) Não execução das ações em conformidade com o projeto de intervenção social;  

d) Não cumprimento ou adequação às notificações expedidas pela 

PMF/SEMAS/FMDCA;  

e) A subcontratação total do objeto, associação da contratada com outrem, a 

cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação da PARCEIRA que afetem a boa execução da 

parceria, sem prévio conhecimento e expressa autorização da 

PMF/SEMAS/FMDCA;  
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f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro 

próprio, pelo Gestor designado para o acompanhamento e fiscalização deste 

Termo de Fomento;  

g) Razões de interesse público, devidamente justificadas pela autoridade 

competente; 

13.4. A rescisão deste Termo poderá ser: 

13.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração. 

13.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

13.5. A rescisão deste instrumento de parceria só poderá ser realizado mediante 

procedimento administrativo próprio, em que se garanta o contraditório e ampla defesa. 

13.6. Na denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, o destino dos bens 

remanescentes serão definidos em conformidade com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vigência 

14.1. Este Termo de Fomento entra em vigor a partir da data de [DATA DE INÍCIO DA 

VIGÊNCIA] e tem sua vigência até a data de [DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO] 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do aditamento 

15.1. A PMF/SEMAS/FMDCA poderá autorizar ou propor alterações deste Termo de 

Fomento e do Plano de Trabalho (art. 42, inciso VI, e art. 57, Lei Federal 13.019/2014 e 

suas alterações), após, respectivamente, solicitação fundamentada da PARCEIRA ou 

sua anuência, desde que não haja alterações de seu objeto, e que o período total da 

vigência não exceda cinco anos, nas formas estabelecidas pela legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das disposições gerais 
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16.1 - Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir as 

dúvidas ou litígios oriundos da execução desta parceria, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

E por estarem acordadas as partes, assinam esta parceria em 2 (duas) vias de igual 

teor e para o mesmo efeito legal, com as testemunhas abaixo firmadas. 

[LOCAL E DATA] 

 

[ASSINATURAS] 
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ANEXO I (do termo de Fomento) 
 

TERMO DE FOMENTO [NÚMERO DO TERMO] 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PLANO DE APLICAÇÃO 

[NOME DA OSC] 

 

PARCELAS PREVISÃO DE REPASSE [DADOS BANCÁRIOS] 

[Nº DA PARCELA] [MÊS E ANO] VALOR DA PARCELA 
 TOTAL [VALOR TOTAL] 

 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, 

sendo vedado:  

1. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;  

2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria;  

3. O pagamento de salários e encargos sociais dos dirigentes da OSC parceira; 

4. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da 

estabelecida no plano de trabalho;  

5. Efetuar pagamento de despesas executadas em data anterior à do início da vigência da 

parceria;  

6. Efetuar pagamento de despesas executadas em data posterior à do término da vigência 

da parceria;  

7. Sacar o recurso da conta corrente; 

8. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou 

quaisquer entidades congêneres;  

9. Realizar pagamento antecipado, ou seja, realizar o pagamento de despesa com data 

anterior a data do comprovante fiscal; 

10. Realizar despesas com: 
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a) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a 

recolhimentos fora dos prazos, com recursos da parceria, salvo se decorrentes 

de atraso da administração pública na liberação de recursos financeiros; 

b) Dívidas trabalhistas e processuais; 

c) Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU; 

d) Taxas de condomínio; 

e) Despesas cartorárias; 

f) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao 

objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das 

quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal; 

g) Distribuição de alimentos (cesta básica); 

h) Bebidas alcoólicas; 

i) Planos de Saúde; 

 

 [LOCAL E DATA] 

 

[ASSINATURAS] 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

[Preencher com a Razão Social da OSC], inscrita no CNPJ sob o número [Preencher 

com o CNPJ da OSC], sediada à (Preencher com o endereço completo da OSC), por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) (preencher com o nome do 

responsável Legal da OSC), CPF (preencher com o CPF do Responsável Legal), 

DECLARA, para os devidos fins, que aceita integralmente os termos e condições do 

Edital de Chamamento Público 001/FMDCA/2022 (Saldo Financeiro), bem como 

compromete-se a apresentar os documentos que vierem a ser solicitados futuramente 

no momento de celebração da parceria, conforme aqueles estabelecidos pela Lei 

Federal 13.019/2014, Decreto Municipal 21.966/2020 e demais legislações vigentes 

aplicáveis à época da celebração, se responsabilizando pela veracidade e legitimidade 

das informações e dos documentos apresentados. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis......, de......................... de 2022. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Presidente ou Procurador 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO IV 

 
MATRIZ DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO 

 

Item Peso Pontuação 

01 

Proponente Demonstra conhecimento da 

realidade social relativa ao tema do objeto 

do Edital; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

02 

Proponente apresenta Experiência prévia 

na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou em atividade/projeto 

semelhante em sua natureza e/ou 

características; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta experiência prévia em 

atividade/projeto semelhante em sua 

natureza e/ou características; 

03 pontos: apresenta experiência prévia na 

realização, com efetividade, do objeto da 

parceria; 

03 

Experiência Geral da OSC na política de 

segurança alimentar. 

A comprovação se dará através da 

apresentação, em “Anexos”, de: atestado ou 

declaração expedido por pessoa de direito 

público ou privado que tenha firmado parceria 

ou contratado a OSC; ou cópia de termo de 

parceria/ contrato; ou publicação em Diário 

Oficial Diário Oficial. 

2 

01 ponto:  não apresentou experiência 

prévia na política de segurança alimentar 

02 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar entre 01 e 

03 anos; 

03 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar entre 04 e 

05 anos; 

04 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar maior que 05 

anos; 

04 

Experiência em gestão de recursos 

públicos oriundos de parcerias ou 

contratações; 

A comprovação se dará através da 

apresentação, em “Anexos”, de: atestado ou 

declaração expedido por pessoa de direito 

público ou privado que tenha firmado parceria 

1 

01 ponto:  não apresentou experiência em 

gestão de recursos públicos oriundos de 

parcerias ou contratações; 

02 pontos: apresenta experiência em 01 

(uma) parceria ou contratação; 

03 pontos: apresenta experiência entre 02 

(duas) e 03 (três) parcerias ou contratações; 
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ou contratado a OSC; ou cópia de termo de 

parceria/ contrato; ou publicação em Diário 

Oficial. 

04 pontos: apresenta experiência entre 03 

(três) e 05 (cinco) parcerias ou contrataçõe 

05 

Proposta com Viabilidade de Execução (se 

a proposta demonstra coerência 

metodológica, clareza e objetividade que 

viabilize a execução do Serviço 

pretendido); 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

06 

Proposta apresentada contempla os 

requisitos estabelecidos pelo documento  

“Anexo I – Termo de Referência” deste 

Edital. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

07 

A proposta apresentada demonstra o nexo 

existente entre a realidade do território de 

atuação da OSC e a situação na qual o 

projeto pretende intervir, ou seja, os 

problemas prioritários a serem enfrentados 

e as metas a serem alcançadas. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

08 

A Proponente demonstra capacidade  

estrutural e técnica  que garantam a 

prestação do Serviço no período incicado 

neste Edital 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 
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forma plenamente satisfatória. 

09 

A Proponente  apresenta Equipe Técnica 

conforme o disposto no ANEXO I – Termo 

de Referência 

 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: atende ao solicitado de forma 

plenamente satisfatória. 

10 

Proposta em consonância com objetivos 

propostos neste Edital se os objetivos e o 

público alvo estão plenamente de acordo 

com o previsto neste Edital). 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

11 

Proponente apresenta clareza no 

detalhamento do Serviço – Consonância 

das ações propostas com os resultados 

desejados. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

12 

Plano de aplicação dos recursos em 

consonância com a execução do projeto 

proposto, considerando o disposto no 

ANEXO I –  Termo de Referência (itens, 

profissionais, quantidade, se valores estão 

condizentes com os objetivos propostos, 

etc). 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

13 

Valor total proposto está condizente com os 

objetivos propostos, limitado ao previsto 

neste Edital. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

14 

Preenchimento de forma integral e clara de 

todoss itens previstos e na forma solicitada 

pelo item 8.4.6. deste Edital. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 
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satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

15 

Apresentação de Declaração de Aceite dos 

Termos do Edital, assinada pelo 

representante legal da OSC, 

comprometendo-se a apresentar os 

documentos que vierem a ser solicitados 

no momento da celebração da parceria, 

conforme Anexo IV. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

16 
Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social 
1 

01 ponto: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

17 
Proposta contempla  os demais  critérios 

estabelecidos no Edital 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

Pontuação máxima: 66 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DA NÃO INCORRÊNCIA DE VEDAÇÕES 
 
 
Eu, [nome do responsável legal da organização da sociedade civil], portador (a) da 

Carteira de Identidade nº [preencher com o número da carteira de identidade] e do 

CPF nº [preencher com o número do CPF], DECLARO, para os devidos fins, que a 

[preencher com nome da organização da sociedade civil], inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com o número do CNPJ] e seus dirigentes não incorrem em qualquer 

das vedações previstas pela Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela 

Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e pelo Decreto Municipal 21.966/2020. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 
 
 
 
 
 Assinatura do Presidente ou Procurador  
 
 

 
 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

CONDIÇÕES MATERIAIS E CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

 

 

A [preencher com nome da organização da sociedade civil] inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com número do CNPJ], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) [preencher com nome do responsável legal], portador (a) da Carteira de 

Identidade nº (preencher com o número da carteira de identidade) e do CPF  nº 

(preencher com o número do CPF), DECLARA, para os devidos fins, possuir 

disponibilidade de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 

para o desenvolvimento das atividades previstas na execução do objeto do projeto 

[preencher com nome do projeto], aprovado em virtude do Edital de Chamamento 

Público 001/FMDCA/2022, bem como o cumprimento das metas.  

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE PRESTAÇÕES DE 

CONTAS A QUAISQUER ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 

 

 

A [preencher com nome da organização da sociedade civil], inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com o número do CNPJ], por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr. (a) [preencher com o nome do responsável legal], portador (a) da Carteira de 

Identidade nº (preencher com o número da carteira de identidade) e do CPF  nº 

(preencher com o número do CPF), DECLARA, para os devidos fins, que não se 

encontra com pendências em prestações de contas perante a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 

sob pena de aplicação das sanções legais. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  

 

 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
04/05/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3185

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-292 
Telefone 3324-1415 – Ramal 222 – email: documentos.semas@pmf.sc.gov.br 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE 

 

 

Eu, [preencher com nome do responsável legal da organização da sociedade 

civil], portador (a) da Carteira de Identidade nº [preencher com número da carteira 

de identidade do responsável legal] e do CPF nº [preencher com número do CPF], 

na qualidade de representante legal do(a) [preencher com nome da organização da 

sociedade civil], com sede na [preencher com endereço da OSC], no Município de 

Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº [preencher com número do CNPJ da 

OSC], DECLARO,  para os devidos fins,  que a Conta Corrente [preencher com 

número da conta corrente], Agência [preencher com número da agência], da Caixa 

Econômica Federal será utilizada com finalidade específica para a movimentação dos 

recursos públicos repassados à execução do objeto do projeto [preencher com nome 

do projeto], aprovado em virtude da Edital de Chamamento Público 

001/FMDCA/2022. 

  

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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RELATÓRO ANÁLITCO DE DIÁRIAS DOS MÊS DE ABRIL DE 2022. 

 
No uso das atribuições como Ordenador de Despesas e tendo em vista o disposto no artigo 17, do Decreto nº 18667/2018, informo que no mês Abril d e  

2 0 2 2 , houveram   pagamentos dos valores relacionados as seguintes diárias: 
 

 

ABRIL 

260/2022 
Juarez Marques 

612.810.859-
87 06673-7 R$ 93,53 Transporte de atletas Joinville/SC 1 

R$ 442,46 

Juarez Marques 
612.810.859-

87 06673-7 R$ 116,31 Transporte de atletas Curitiba/PR 3 

261/2022 
Filipe André 

Caetano 
067.768.909-

86 55916-4 R$ 312,00 
Chefe de Delegação da 

equipe de Judô Curitiba/PR 3 R$ 936,00 

262/2022 
Odionor Gregório 

584.937.949-
53 14498-3 R$ 93,53 Transporte de atletas Tubarão/SC 1 

R$ 187,06 

Odionor Gregório 
584.937.949-

53 14498-3 R$ 93,53 Transporte de atletas Curitibanos/SC 1 

264/2022 
Luiz Gustavo 

Chagas 
061.515.639-

80 32307-1 U$ 200,00 
Coordenador da 

equipe de Ciclismo Uruguai 6 R$ 5.568,00 

265/2022 Juarez Marques 
612.810.859-

87 06673-7 U$ 150,00 Transporte de atletas Uruguai 6 R$ 4.176,00 

301/2022 Juarez Marques 
612.810.859-

87 06673-7 R$ 93,53 Transporte de atletas Joinville/SC 1 R$ 93,53 

302/2022 
Maycon Cassimiro 

Oliveira 
025.453.439-

27 53967-7 R$ 249,60 
Chefe de Delegação da 

equipe de FUTSAL Joinville/SC 1 R$ 249,60 

303/2022 
Maycon Cassimiro 

Oliveira 
025.453.439-

27 53967-7 R$ 249,60 
Chefe de Delegação da 

equipe de Handebol Criciúma/SC 1 R$ 249,60 

304/2022 
Elemar Paz 

582.015.999-
34 05905-6 R$ 140,29 

Transporte de atletas 
Criciúma/SC 1 

R$ 280,58 

Elemar Paz 
582.015.999-

34 05905-6 R$ 140,29 
Balneário 

Camboriú/SC 1 

305/2022 
Leonardo Costa 

Schmitz 
032.522.099-

93 55801-0 R$ 249,60 
Chefe de Delegação da 
equipe do Karateclub Blumenau/SC 1 R$ 249,60 

349/2022 Juarez Marques 
612.810.859-

87 06673-7 R$ 93,53 Transporte de atletas Fraiburgo/SC 4 R$ 374,12 

350/2022 Elemar Paz 
582.015.999-

34 05905-6 R$ 140,29 Transporte de atletas Itajaí/SC 1 R$ 140,29 

Total Abril R$ 12.946,84 

 

 
Data 

03  de maio de 2022. 
Cargo 

Superintendente da Fundação Municipal de Esportes - 
FME 

Assinatura 
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