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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 21.794, DE 07 DE AGOSTO DE 2020. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
PRISCILA MARIA CORRÊA do Cargo em Comissão de 
Assessor do Sistema de Comunicação Social do 
Gabinete do Prefeito, a partir de 10/08/2020. 
Florianópolis, aos 07 de agosto de 2020. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL.  

DECRETO N. 21.795, DE 07 DE AGOSTO DE 2020. O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR VERÔNICA 
SCHONS para exercer o Cargo em Comissão de 
Assessor do Sistema de Comunicação Social do 
Gabinete do Prefeito, a partir de 10/08/2020. 
Florianópolis, aos 07 de agosto de 2020. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL.  

DECRETO N. 21.798, DE 07 DE AGOSTO DE 2020. 
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS UNIFICADAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 
DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS O PREFEITO MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo artigo 74, inciso IV da 

Lei Orgânica do Município e, Considerando que a 
situação demanda o emprego urgente de medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de continuar 
o trabalho de controlar a disseminação da doença 
no Município de Florianópolis, conforme Decreto 
Estadual n° 562/2020; Considerando a Portaria SES 
n. 464/2020 que institui o Programa de 
Descentralização e Regionalização das Ações de 
Combate à COVID-19 em Santa Catarina; 
Considerando o Decreto Estadual n. 724, de 17 de 
julho de 2020; Considerando o disposto no art. 4º 
do Decreto n. 21.760, de 2020, que prevê a revisão 
das medidas a qualquer tempo e diante da 
necessidade de continuidade das ações após o 
prazo previsto inicialmente; DECRETA: Art. 1º 
Ficam estabelecidas as seguintes medidas de 
enfrentamento à emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), pelo 
período de 14 dias: I - Fica proibido o acesso de 
pessoas, individual ou coletivamente, à areia das 
praias, com exceção dos seguintes casos: a) 
manutenção do monitoramento regular das praias 
pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), 
sendo feito com efetivo reduzido de profissionais 
admitindo-se apenas 1 (um) técnico de campo por 
trecho monitorado, devidamente identificado para 
fins de fiscalização; b) manutenção do serviço de 
recolhimento de animais vivos debilitados que 
necessitem de atendimento veterinário e de 
carcaças em estágio inicial de decomposição 
registrados durante o monitoramento de praias; c) 
adoção de medidas para evitar a recontagem das 
carcaças não recolhidas, assim como a 
aglomeração de pessoas; d) atendimento a 
acionamentos somente de animais vivos 
debilitados que necessitem de atendimento 
veterinário; e) manutenção do funcionamento das 
instalações da Rede de Atendimento Veterinário, 
assegurando a continuidade do atendimento dos 
animais que estão em reabilitação e da realização 
de necropsia das carcaças, adotando-se a redução 
do efetivo com medidas de restrição de 
convivência e compartilhamento de ambientes; f) a 
prática individual de esportes aquáticos; g) a 
prática de pesca de arrasto e de tainha e 
maricultura, conforme regramento próprio; II - Os 
shoppings centers funcionarão de segunda à 
sábado, das 12h às 20h, e deverão observar as 
seguintes medidas adicionais: a) redução da taxa 
de ocupação máxima para 40% (quarenta por 
cento) da capacidade estabelecida pelo alvará do 
Corpo de Bombeiros, devendo sinalizar os 
estacionamentos e controlar o acesso de 
pedestres; b) utilizar sistema de ventilação forçada 
com renovação do ar a cada 20 minutos; c) 
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funcionar com portas abertas; d) indicar 
coordenador local que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização das medidas de 
combate e enfrentamento ao COVID-19; e) proibir 
a prova de roupa em banheiros, provadores ou 
quaisquer outros locais, bem como disponibilizar 
informações aos clientes acerca da referida 
proibição de prova de roupas; III - As galerias e 
centros comerciais funcionarão de segunda à 
sábado, ficando proibida a prova de roupa em 
banheiros, provadores ou quaisquer outros locais e 
mediante a indicação de coordenador local que 
será responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização das medidas de combate e 
enfrentamento ao COVID-19; IV - Fica proibida a 
utilização de playgrounds, academias ao ar livre e 
arenas de esportes públicos em todos os dias da 
semana, incluindo sábados, domingos e feriados; V 
- Fica proibida a concentração e a permanência de 
pessoas, bem como a realização de atividades 
físico-desportivas de forma individual e coletiva 
nos ambientes ao ar livre, como parques, praias, 
calçadões, Avenida Beira-mar, ficando permitido 
apenas o trânsito de pedestres e o trânsito de 
bicicletas com a finalidade de deslocamento; VI - 
Fica proibida a permanência de pessoas nas áreas 
comuns dos condomínios residenciais, como 
piscinas, salões de festas, playgrounds, saunas, 
home cinema, excetuando-se as academias e pistas 
de caminhada ao ar livre, respeitando o 
distanciamento social mínimo de 1,5 m (um metro 
e cinquenta centímetros) de distância entre uma 
pessoa e outra e observadas as seguintes medidas 
adicionais: a) atendimento, no que couber, das 
disposições da Portaria SES nº 258 de 2020; b) 
controle de acesso à academia, sendo permitida 
apenas a presença dos residentes de um único 
apartamento por vez, ficando a critério do síndico 
sua abertura ou não, bem como a organização da 
agenda de utilização e o cumprimento das normas 
sanitárias vigentes; VII - Os estabelecimentos que 
oferecem serviços relacionados à prática regular de 
exercícios físicos, como academias de ginástica, 
lutas, musculação, estúdios, danças, treinamentos 
funcionais, crossfit, natação, hidroginástica, 
hidroterapias e áreas afins poderão funcionar 
observando as seguintes medidas: a) cumprimento 
das normas previstas na Portaria SES nº 258/2020; 
b) limitar a ocupação a 30% (trinta por cento) da 
capacidade estabelecida pelo alvará do Corpo de 
Bombeiros e o distanciamento mínimo de 1,5m 
entre usuários; c) comprovar a realização de 
limpeza e desinfecção do ambiente e das 
superfícies uma vez por período, com quaternário 
de amônio ou outro degermante de ação 
equivalente com registro no Ministério da Saúde; 
d) utilizar pedilúvio com quaternário de amônio ou 

outro degermante de ação equivalente com 
registro no Ministério da Saúde nos locais de 
acesso a academia; e) adotar o uso de face shield 
(máscara escudo) ou óculos de proteção, além de 
máscara de tecido por todos os colaboradores; f) 
utilizar apenas 50% dos aparelhos de treinamento 
cardiorrespiratório, priorizando o uso intercalado; 
VIII - Fica autorizado o funcionamento dos 
complexos e arenas esportivas, exclusivamente 
para prática e treinamento de até quatro pessoas 
por quadra, com respeito ao distanciamento 
mínimo de 4m (quatro metros), desde que 
observadas as normas sanitárias vigentes na 
Portaria SES nº 275/2020 e mediante a adoção do 
uso de face shield (máscara escudo) ou óculos de 
proteção, além de máscara de tecido por todos os 
colaboradores; IX - Fica proibido o uso de saunas 
instaladas em hotéis, academias, clubes e 
condomínios; X - Em relação às Instituições de 
Longa Permanência para Idosos - ILPI devem ser 
observadas as disposições da Portaria GAB/SES nº 
252, de 13 de abril de 2020, com as 
alterações/inclusões dos artigos subsequentes e, 
ainda: a) ficam proibidas as visitas aos residentes 
das Instituições de Longa Permanência de Idosos, 
com exceção de residente que esteja em situação 
de saúde que envolva risco de morte; b) todos os 
funcionários das ILPIs devem respeitar um rigoroso 
isolamento social quando fora da instituição, 
evitando ao máximo a exposição à possível 
contaminação por COVID-19; c) os profissionais das 
ILPIs não devem ser trabalhadores de outros 
serviços de saúde. d) as ILPIs não devem permitir a 
entrada de pessoas estranhas à instituição, com 
exceção à entrada de socorristas em razão de 
eventual emergência; XI - Continuam proibidos, em 
todo o território, treinos e jogos de desporto 
coletivo profissional e amador; XII - Ficam proibidas 
as atividades de ensino presencial, realizadas por 
estabelecimentos públicos e privados, para a 
modalidade de cursos livres sendo que as 
excepcionalidades relacionadas à serviços 
essenciais, como os de segurança, devem ser 
tratadas individualmente pela Secretaria Municipal 
de Saúde; XIII - Ficam proibidas as atividades e 
aulas presenciais teóricas nos Centros de Formação 
de Condutores, podendo as aulas teóricas serem 
ministradas aos alunos através de vídeo aulas; XIV - 
Ficam proibidos estágios obrigatórios e as 
atividades práticas presenciais curriculares nos 
laboratórios de cursos superiores, sendo 
permitidos apenas os estágios obrigatórios de 
profissionais de saúde realizados na Rede Pública 
de Saúde; XV - Os restaurantes, food parks, 
lanchonetes, cafeterias, pizzarias, bares, adegas e 
demais atividades correlatas, têm autorização para 
permanecerem abertos com atendimento ao 
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público, com acesso e uso do ambiente interno, 
todos os dias da semana, durante o período de 
enfrentamento da pandemia causada pela COVID-
19, desde que observado o seguinte: a) 
atendimento integral da Portaria SES n. 256 de 21 
de abril de 2020; b) manutenção do afastamento 
mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta 
centímetros) de raio entre cada cliente que estiver 
consumindo no local; c) permitir o máximo de 
quatro clientes por mesa, exceto nos casos de 
pessoas que coabitam na mesma unidade 
residencial, inclusive para mesas em calçadas e 
áreas externas; d) permitir o consumo de alimentos 
ou bebidas apenas por pessoas sentadas; e) no 
caso de restaurantes, a entrada do último cliente 
poderá se dar até às 22 horas; f) encerramento das 
atividades às 23 horas; g) proibir apresentações e 
som ao vivo; h) proibir atrativos como espaços kids, 
jogos de sinuca, boliche e similares; i) proibição de 
narguilés; XVI - Os restaurantes, food parks, 
lanchonetes, cafeterias, conveniências, pizzarias, 
bares, adegas e demais atividades correlatas 
poderão funcionar também na modalidade do tipo 
tele-entrega (delivery), todos os dias da semana, 
com retirada na porta e/ou balcão (take out) ou 
drive thru, observando, ainda: a) nos pontos de 
atendimento ao cliente, deve ser disponibilizado 
dispensador de álcool gel; b) disponibilizar aos 
clientes autoatendimento somente de produtos 
devidamente embalados; e c) todos os 
trabalhadores deverão usar máscaras de tecido 
não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante 
todo o seu turno de serviço, independentemente 
de estarem em contato direto com o público; XVII - 
As Padarias e confeitarias poderão funcionar todos 
os dias, até às 23h, devendo observar as regras 
dispostas nos incisos anteriores quando 
desenvolver serviços de café e lanchonete; XVIII - 
Fica autorizada a prestação de serviços autônomos 
e por profissionais liberais, desde que observada a 
necessidade de agendamento para atendimento 
individual, respeitando o limite de ocupação de 
50% da capacidade do espaço do local, a 
necessidade de distanciamento de pelo menos 
1,5m entre pessoas e o reforço das medidas de 
biossegurança; XIX - Os serviços autônomos e de 
profissionais liberais que exigirem uma maior 
aproximação do prestador do serviço e o cliente, 
deverão ser realizados com a utilização de luvas e 
máscaras; XX - Os demais estabelecimentos 
comerciais, inclusive lojas de departamentos ou 
não, lojas de materiais de construção, de comércio 
de veículos, de roupas e similares, poderão 
funcionar de segunda à sábado, das 06h às 20h, e 
deverão respeitar as seguintes exigências: a) 
permitir a limitação de permanência dentro do 
estabelecimento de 1 (um) cliente por atendente e 

de 1 pessoa para cada 4m² (quatro metros 
quadrados) de área do local; b) observar a distância 
mínima de 1,5m (um metro e meio) entre as 
pessoas; c) garantir a circulação de ar externo nos 
estabelecimentos, mantendo-se as janelas e portas 
abertas, não sendo recomendada a utilização de 
aparelhos de ar condicionado; d) organizar as filas 
externas, com a permanência de 1 (uma) pessoa a 
cada 2m (dois metros); e) assegurar que todos os 
clientes, antes de adentrarem no estabelecimento, 
higienizem suas mãos com álcool gel 70% (setenta 
por cento) e utilizem máscaras; f) fica proibida a 
experimentação de roupas; g) estabelecimentos 
com mais de 1000 m² deverão dispor de 
equipamento controlador de fluxo de pessoas e 
afixar cartazes com informação de quantitativo 
máximo de pessoas permitidas no local e realizar a 
aferição da temperatura corporal dos clientes e 
funcionários antes de adentrarem o recinto através 
de termômetros infravermelhos ou instrumentos 
correlatos; h) além da proibição de quaisquer 
atividades aos domingos e feriados, deverão 
respeitar o horário de funcionamento específico do 
local onde estiverem instaladas (dentro de 
shoppings, galerias e centros comerciais). XXI - Os 
supermercados poderão funcionar todos os dias, 
das 6h às 23h e deverão observar as seguintes 
normas adicionais: a) os que possuem mais de 
1000 m² deverão realizar a aferição da 
temperatura corporal dos clientes e funcionários 
antes de adentrarem o recinto através de 
termômetros infravermelhos ou instrumentos 
correlatos, bem como dispor de equipamento 
controlador de fluxo de pessoas e afixar cartaz com 
informação de quantitativo máximo de pessoas 
permitidas no local; b) deverão operar com 
ocupação máxima de 40% (quarenta por cento); c) 
proibir as atividades de promotores de vendas que 
não trabalhem de forma fixa em uma unidade; d) 
proibir a degustação de alimentos e bebidas; e) 
permitir a entrada de apenas uma pessoa por 
família; f) excepcionalmente, o cliente poderá 
adentrar ao estabelecimento acompanhado de 
crianças menores de 12 anos; XXII - As 
conveniências de postos de combustíveis deverão 
encerrar suas atividades às 23 horas durante todos 
os dias da semana e com observância das regras de 
higienização e distanciamento social com proibição 
do consumo de alimentos e bebidas no local; XXIII - 
As conveniências localizadas dentro de postos de 
combustíveis 24h poderão permanecer abertas 
apenas para pagamento de produtos, ficando 
vedado o consumo e permanência no local; XXIV - 
Os hotéis, pousadas e similares deverão cumprir as 
regras previstas no artigo 2º, da Portaria SES nº 
244/2020 e, ainda, deverão cumprir, no que 
couber, as seguintes medidas adicionais: a) no 
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momento da realização do check in deverá ser 
aplicado formulário de detecção de pacientes 
sintomáticos respiratórios; b) os hotéis com 
capacidade igual ou maior a 20 (vinte) quartos 
deverão realizar a aferição de temperatura 
corporal dos clientes e funcionários, antes de 
adentrarem ao estabelecimento, através de 
termômetros infravermelhos ou outro instrumento 
correlato; c) disponibilizar álcool gel 70% para uso 
dos clientes na recepção, nas portas dos 
elevadores e nos corredores de acesso aos quartos; 
d) não permitir a permanência e circulação em 
espaços comuns, como saunas e salas de reunião; 
e) fica recomendada a não utilização de sistemas 
de ar-condicionado central; f) os hóspedes deverão 
utilizar máscaras em todos os espaços do hotel, 
exceto no interior dos quartos; g) o 
estabelecimento deverá definir e executar 
protocolos de desinfecção de ambientes, 
superfícies e equipamentos diariamente para todos 
os ambientes e após cada check-out de hóspedes; 
h) todos os trabalhadores deverão usar máscaras 
durante todo seu turno de serviço, 
independentemente de estarem em contato direto 
com o público; i) os espaços de playgrounds devem 
funcionar com agendamento prévio e dispor de 
profissional responsável pela supervisão do uso, 
cumprimento das regras sanitárias de 
distanciamento e higienização e, ainda: 1. respeitar 
a limitação máxima de uma criança por brinquedo 
e, no máximo, cinco crianças com um 
acompanhante cada no espaço ao mesmo tempo; 
2. respeitar o distanciamento social recomendado 
de dois metros entre todos os usuários, salvo 
aqueles ocupantes da mesma unidade 
habitacional; 3. realizar a higienização com álcool 
70% ou outras substâncias degermantes, em 
conformidade com as orientações dos fabricantes 
dos equipamentos, tanto para o tipo de 
degermante quanto para os pontos possíveis de 
higienização, após a utilização por cada usuário; 4. 
disponibilizar álcool gel 70% para higienização de 
mãos. j) as piscinas poderão ser utilizadas 
individualmente ou por ocupantes da mesma 
unidade habitacional, mediante agendamento, 
desde que disponham de colaborador para 
higienização das áreas de contato e aplicação das 
regras sanitárias vigentes e, ainda: 1. que os 
parâmetros físico-químicos e bacteriológicos 
estejam em conformidade com as normas vigentes; 
2. higienizar após cada utilização as escadas, 
mesas, espreguiçadeiras ou qualquer outro 
mobiliário utilizado pelo(s) usuário(s); 3. As 
orientações ao usuário devem estar em local visível 
e que seja disponibilizado álcool gel; 4. Não 
permitir a utilização por pessoas com sintomas 
sugestivos de infecção pelo COVID-19. k) as 

academias poderão ser utilizadas desde que 
licenciadas para este fim, com supervisão de um 
profissional durante todo turno de funcionamento 
e cumprimento das regras previstas na Portaria SES 
nº 258/2020; XXV - As igrejas, templos religiosos e 
afins, poderão funcionar com ocupação máxima de 
30%, e deverão cumprir as seguintes obrigações: a) 
observar o disposto na Portaria SES nº 254, de 20 
de abril de 2020; b) garantir a circulação de ar 
externo, mantendo-se as janelas e portas abertas, 
sendo recomendada a não utilização de aparelhos 
de ar condicionado; c) quando maior de 300m², 
realizar a aferição de temperatura corporal de 
todas as pessoas antes de adentrar ao 
estabelecimento, através de termômetros 
infravermelhos ou outro instrumento correlato; d) 
os lugares de assento deverão ser disponibilizados 
de forma alternada entre as fileiras de bancos, 
devendo estar bloqueados de forma física aqueles 
que não puderem ser ocupados; e) deverá ser 
assegurado que todas as pessoas, ao adentrarem 
estejam utilizando máscara e higienizem as mãos 
com álcool gel 70% ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar; XXVI - As feiras 
livres poderão ocorrer de segunda à sábado e 
devem obedecer ao seguinte regramento: a) É 
obrigatório o uso de máscara por todos, incluindo 
clientes e atendentes; b) Deve ser respeitado o 
distanciamento mínimo de 4 metros entre as 
barracas; c) Deve ser atendido um cliente por vez e 
por atendente, mantendo o distanciamento de 1,5 
metros; d) Cada barraca é responsável pela 
organização de sua fila e deve garantir o 
distanciamento de 2 metros entre cada cliente; e) 
Todo cliente deve higienizar as mãos com álcool 
70% antes de tocar os produtos; f) Os atendentes 
devem higienizar as mãos com álcool 70% a cada 
atendimento; g) Recomenda-se, quando possível, 
que haja controle de acesso a feira a fim de evitar 
aglomeração. h) É proibida a degustação de 
alimentos e bebidas; i) Os alimentos devem ser 
selecionados, embalados e pesados pelos 
atendentes. XXVII - Continuam proibidas em todo 
território municipal as atividades de cinemas, 
teatros, casas noturnas, museus, bem como a 
realização de eventos, shows e espetáculos que 
acarretam reunião de público, ressalvada a 
modalidade drive in, prevista e regulamentada na 
forma do Decreto Municipal N.º 13449/2020; 
XXVIII - Ficam proibidas as festas residenciais, 
estando o descumprimento desta determinação 
sujeito, em caso de flagrante delito, ao ingresso de 
autoridades competentes em residência para 
verificação, nos termos art. 5º, XI, da Constituição 
Federal e do art. 268 do Código Penal; XXIX - As 
agências bancárias deverão, em dias de semana, 
dispor de um funcionário local para organizar o 
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distanciamento nas filas, exigindo o uso de 
máscaras e devem dispor de álcool gel 70% junto 
aos caixas eletrônicos, inclusive aos finais de 
semana. XXX – Permanecem suspensas as aulas 
presenciais nas unidades da rede pública e privada 
de ensino, incluindo educação infantil, 
fundamental, nível médio, EJA - educação de 
jovens e adultos, técnico, ensino superior e pós-
graduação; XXXI – Permanece proibido o ingresso 
de veículos de transporte rodoviário intermunicipal 
e interestadual de passageiros, público ou privado, 
bem como de veículos de turismo e de fretamento 
para transporte de pessoas no município, exceto os 
expressamente autorizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde; XXXII – O transporte 
aquaviário coletivo de passageiros residentes da 
comunidade da Costa da Lagoa poderá funcionar 
mediante protocolo aprovado por Portaria 
Conjunta da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Planejamento Urbano e Secretaria Municipal de 
Saúde. §1º Os horários estabelecidos no inciso XX 
para o funcionamento do comércio não se aplica 
aos estabelecimentos localizados no Bairro Centro 
que, para fins de controle de fluxo no transporte 
coletivo municipal devem seguir os grupos de 
horários de funcionamento dispostos na forma do 
Anexo do Decreto n. 21.569, de 2020. §2º Para fins 
deste decreto considera-se supermercado e 
hipermercado apenas os estabelecimentos cuja 
atividade comercial seja predominantemente de 
gêneros alimentícios (superior a cinquenta por 
cento dos itens comercializados no 
estabelecimento) e que possuam o devido Alvará 
Sanitário. §3º Bares e restaurantes que estiverem 
localizados na área externa de shoppings centers e 
possuírem entrada exclusiva poderão funcionar de 
acordo com os critérios definidos nos incisos XV e 
XVI deste artigo, mediante a utilização exclusiva do 
acesso externo. Art. 2º. É obrigatória a utilização de 
máscara em todo território municipal. Parágrafo 
único. A obrigação a que se refere o caput deste 
artigo se aplica às áreas comuns dos condomínios 
residenciais. Art. 3º Todos os estabelecimentos que 
descumprirem as regras previstas neste Decreto 
devem ser interditados por, no mínimo, 7 (sete) 
dias, sem prejuízo da aplicação de multas, ainda 
que tenham protocolado pedido de desinterdição 
em prazo anterior. Art. 4º As medidas dispostas 
neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
tempo. Art. 5º Continuam aplicáveis as medidas 
dispostas no Decreto n. 21.569, de 2020, no que 
não forem conflitantes a este e desde que mais 
restritivas. Art. 6º Revoga o Decreto n. 21.760, de 
2020. Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. Florianópolis, 07 de agosto de 
2020. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DA CASA CIVIL CARLOS ALBERTO JUSTO 
DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N.° 01637/20 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no Art. 23, inciso II, "a" 
da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis e o 
Decreto 11.359, de 11 de março de 2013, 
considerando o que consta no processo n.° 
2320/2020, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003. Resolve: Art. 1º Exonerar 
a pedido, o servidor Jhonathan Alcides Elpo, 
matrícula nº 34306-4, ocupante do cargo de 
Medico, classe 01, nível A , lotado na Secretaria 
Municipal de Saude, a partir de 01 de julho de 
2020. Florianópolis, 27 de julho de 2020. Katherine 
Schreiner Secretária Municipal da Administração. 

PORTARIA N.° 01638/20 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no Art. 23, inciso II, "a" 
da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis e o 
Decreto 11.359, de 11 de março de 2013, 
considerando o que consta no processo n.° 
2318/2020, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003. Resolve: Art. 1º Exonerar 
a pedido, a servidora Claudia Valeria Corraiola 
Bressan, matrícula nº 24163-6, ocupante do cargo 
de Tecnico de Enfermagem, classe 02, nível A , 
lotada na Secretaria Municipal de Saude, a partir 
de 30 de junho de 2020. Florianópolis, 27 de julho 
de 2020. Katherine Schreiner Secretária Municipal 
da Administração. 

PORTARIA N.° 01639/20 -  A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no Art. 23, inciso II, "a" 
da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis e o 
Decreto 11.359, de 11 de março de 2013, 
considerando o que consta no processo n.° 
2391/2020, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003. Resolve: Art. 1º Exonerar 
a pedido, a servidora Vanessa Peter Bernardes, 
matrícula nº 31695-4, ocupante do cargo de 
Psicologo, classe 02, nível E , lotada na Secretaria 
Municipal de Saude, a partir de 07 de julho de 
2020. Florianópolis, 27 de julho de 2020. Katherine 
Schreiner Secretária Municipal da Administração. 

PORTARIA N.° 01640/20 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no Art. 23, inciso II, "a" 
da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis e o 
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Decreto 11.359, de 11 de março de 2013, 
considerando o que consta no processo n.° 
2430/2020, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003. Resolve: Art. 1º Exonerar 
a pedido, o servidor Ennel Mendonca Gutzeit, 
matrícula nº 42328-9, ocupante do cargo de 
Medico, classe 01, nível A , lotado na Secretaria 
Municipal de Saude, a partir de 13 de julho de 
2020. Florianópolis, 27 de julho de 2020. Katherine 
Schreiner Secretária Municipal da Administração. 

PORTARIA N.° 01641/20 -  Secretária Municipal da 
Administração, no uso de suas atribuições 
concedidas pelo disposto no Art. 23, inciso II, "a" 
da Lei Orgânica Municipal de Florianópolis e o 
Decreto 11.359, de 11 de março de 2013, 
considerando o que consta no processo n.° 
2525/2020, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003. Resolve: Art. 1º Exonerar 
a pedido, a servidora Grasiela Angelica Costa da 
Silva, matrícula nº 34648-9, ocupante do cargo de 
Tecnico de Enfermagem, classe 01, nível A , lotada 
na Secretaria Municipal de Saude, a partir de 08 de 
julho de 2020. Florianópolis, 27 de julho de 2020. 
Katherine Schreiner Secretária Municipal da 
Administração. 

PORTARIA Nº 1670/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 001263/2020, 
instaurado pela Portaria 00840/2020, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1671/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 006499/2019, 
instaurado pela Portaria 02819/2019, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1672/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 

atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 000508/2019, 
instaurado pela Portaria 00416/2019, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1673/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 006086/2017, 
instaurado pela Portaria 2852/2017, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020.Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1674/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 001339/2020, 
instaurado pela Portaria 02824/2018, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1675/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 004532/2018, 
instaurado pela Portaria 02425/2018, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1678/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
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art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 001303/2020, 
instaurado pela Portaria 00851/2020, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1679/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 006947/2019, 
instaurado pela Portaria 03020/2019 a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1680/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 006927/2019, 
instaurado pela Portaria 03019/2020, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1681/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 002675/2019, 
instaurado pela Portaria 01220/2019, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1682/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 

Administrativo Disciplinar nº F 001247/2020, 
instaurado pela Portaria 00838/2020, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1683/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 005151/2018, 
instaurado pela Portaria 02824/2018, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1684/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A Secretária 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo Disciplinar nº F 006921/2019, 
instaurado pela Portaria 03000/2019, a partir de 01 
de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020 por 
motivo de Decreto nº 21.673/2020. Florianópolis, 
04 de agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1685/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
Municipal De Administração, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II,“c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo 
Administrativo ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. A 
Secretária Disciplinar nº F 006489/2019, instaurado 
pela Portaria 02820/2019, a partir de 01 de agosto 
de 2020 a 31 de agosto de 2020 por motivo de 
Decreto nº 21.673/2020.Florianópolis, 04 de 
agosto de 2020. KATHERINE SCHREINER Secretária 
Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 1686/2020 - SOBRESTAR PROCESSO 
DE SINDICÂNCIA. A Secretária Municipal De 
Administração, no uso de suas atribuições, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis/SC, pelo art. 23, II,“c”, p.u., c/c 
Decreto nº 17.687/2017. RESOLVE: Art. 1º 
Sobrestar o Processo de Sindicância nº F 
002149/2020, instaurado pela Portaria 
01359/2020, a partir de 01 de agosto de 2020 a 31 
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de agosto de 2020 por motivo de Decreto nº 
21.673/2020. Florianópolis, 04 de agosto de 2020. 
KATHERINE SCHREINER Secretária Municipal de 
Administração 

PORTARIA Nº 1687/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
DE SINDICÂNCIA. A Secretária Municipal De 
Administração, no uso de suas atribuições, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis/SC, pelo art. 23, II,“c”, p.u., c/c 
Decreto nº 17.687/2017. RESOLVE: Art. 1º 
Sobrestar o Processo de Sindicância nº F 
007049/2019, instaurado pela Portaria 
03128/2019, a partir de 01 de agosto de 2020 a 31 
de agosto de 2020 por motivo de Decreto nº 
21.673/2020. Florianópolis, 04 de agosto de 2020. 
KATHERINE SCHREINER Secretária Municipal de 
Administração 

PORTARIA Nº 01688/2020. SOBRESTAR PROCESSO 
DE SINDICÂNCIA. A Secretária Municipal De 
Administração, no uso de suas atribuições, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis/SC, pelo art. 23, II,“c”, p.u., c/c 
Decreto nº 17.687/2017. RESOLVE Art. 1º 
Sobrestar o Processo de Sindicância nº F 
006736/2019, instaurado pela Portaria 
02942/2019, a partir de 01 de agosto de 2020 a 31 
de agosto de 2020 por motivo de Decreto nº 
21.673/2020. Florianópolis, 04 de agosto de 2020. 
KATHERINE SCHREINER Secretária Municipal de 
Administração 

PORTARIA Nº 01692/2020 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o Artigo 8º inciso I 
e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
de 23 de outubro de 2003, Tamires Correa Gaspar, 
aprovada em Concurso Público regido pelo Edital 
nº 008/19, para exercício do Cargo de Médico da 
Família e Comunidade, Classe Analista, Nível 01, 
Referência A, 40 (quarenta) horas semanais, do 
Quadro Único do Pessoal Civil da Administração 
Direta Municipal, lotada no(a) Secretaria Municipal 
de Saúde. Art. 2º - A candidata habilitada e 
nomeada deverá tomar posse do cargo no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação. Art. 
3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 06 de agosto de 2020. Katherine Schreiner - 
Secretária Municipal da Administração. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
349/SMA/DSLC/2020 - Objeto: Contratação de 
empresa para prestação do serviço especializado 
de medicina e saúde ocupacional dos agentes 

públicos do Município de Florianópolis. Entrega 
dos Envelopes: até às 13h45min do dia 
20/08/2020. Abertura da Sessão: a partir das 14h 
do dia 20/08/2020. Local: Secretaria Municipal da 
Administração - Rua: Conselheiro Mafra, 656, 
Edifício Aldo Beck, 3º andar, Sala 301, Centro, 
Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser 
consultado e retirado na Internet, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br. 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE 
VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS, NOS 
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 - A 
Secretária de Administração do Município de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, nos 
termos do Artigo 10, da Lei Complementar Nº 173, 
de 27 de maio de 2020, torna pública a suspensão 
dos prazos de validade dos Concursos Públicos já 
homologados pela Administração Municipal na 
data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 
20 de março de 2020, até o término da vigência do 
estado de calamidade pública estabelecido pela 
União Federal. Katherine Schreiner - Secretária 
Municipal de Administração (COMUNICADO NA 
ÍNTEGRA NO FINAL DESTA EDIÇÃO) 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

PORTARIA Nº 17/SMF/GAB/2020. DISPÕE SOBRE 
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO disposto no artigo 1º 
da PORTARIA Nº 07/SMF/GAB/2020 DE 24 de 
março de 2020 que dispõe sobre A SUSPENSÃO 
DOS PRAZOS E SESSÕES DE JULGAMENTO DO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E SOBRE 
AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA 
INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19),COMPLEMENTA O (DECRETO 
21.357/2020) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
CONSIDERANDO o Art. 30 do Decreto Municipal n. 
21.347, de 16 de março de 2020, que suspende 
todos os prazos administrativos referentes aos 
processos e outros atos como notificações, 
intimações e defesa nos autos de infração, durante 
a vigência do Decreto; CONSIDERANDO o Decreto 
Municipal n. 21.352, de 17 de março de 2020, que 
declara situação anormal, caracterizada como 
situação de emergência no município de 
Florianópolis, em razão da Pandemia COVID-19; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 562 de 
17/04/2020 que declara estado de calamidade 
pública em todo o território catarinense, nos 
termos do COBRADE n° 1.5.1.1.0 – doenças 
infecciosas virais, para fins de enfrentamento à 
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COVID-19. E CONSIDERANDO o Decreto Municipal 
n. 21.545 de 11/05/2020 que declara situação 
anormal, caracterizada como estado de calamidade 
pública no Município de Florianópolis, nos termos 
do Cobrade nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais 
- em razão da pandemia decorrente da infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19), e dá 
outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso I do art. 82 da Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis de 05 de abril de 1990 e inciso III do 
art. 9º da Lei Complementar nº 596 de 27 de 
janeiro de 2017, RESOLVE: Art. 1º Fica prorrogado 
até o dia 31/08/2020 o prazo disposto no artigo 1º 
da PORTARIA Nº 07/SMF/GAB/2020, que dispõe 
sobre a suspensão dos prazos processuais no 
âmbito do Tribunal Administrativo Tributário de 
Florianópolis. Art. 2º As sessões de julgamento das 
Câmaras Julgadoras e do Pleno do Tribunal 
Administrativo Tributário de Florianópolis 
ocorrerão na forma virtual. Art. 3º Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus 
efeitos ao dia 31/07/2020. Florianópolis, 07 de 
agosto de 2020. CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES 
MACIEL Secretário Municipal da Fazenda 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 
441/SMI/2020, ENTRE O MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA PROPAV 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Objeto: 
ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E 
FONTES DE RECURSOS Os recursos orçamentários, 
necessários e suficientes para subsidiar a despesa 
do presente Contrato, correrão a conta do 
Orçamento de 2020, mais especificamente da 
seguinte dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura: 
20.01.1.002.4.4.90.51.99.00.00.00, Órgão/Unidade: 
20.01; Atividade: 1.002 – 
Manutenção/Drenag./Pav./Revitalização do 
Sistema Viário; pelo Elemento de Despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações e pela Fonte de 
Recurso: 80.” LEIA-SE: “CLÁUSULA SÉTIMA - DAS 
DESPESAS E FONTES DE RECURSOS Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar a despesa do presente Contrato, correrão 
a conta do Orçamento de 2020, mais 
especificamente da seguinte dotação orçamentária 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura: 

20.01.1.002.4.4.90.51.99.00.00.00, Órgão/Unidade: 
20.01; Atividade: 1.002 – 
Manutenção/Drenag./Pav./Revitalização do 
Sistema Viário / 4.360; pelo Elemento de Despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações e pela Fonte de 
Recurso: 80 / 402 – (Finisa II).”; Número e 
Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 
966/SMA/DSLC/2019; Data de Assinatura: 
04/08/2020; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura: Sr. Valter 
José Gallina. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
829/SMI/2019 – PMF X SATÉLITE CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA EIRELI - EPP; Objeto: A Cláusula 
Sexta do Contrato original continua subsistindo em 
todos os seus termos e condições, prorrogando o 
prazo de vigência que continua por tempo 
determinado, com início em 03 de setembro de 
2020 e término em 02 de janeiro de 2021 e o prazo 
de execução que continua por tempo determinado, 
com início em 14 de julho de 2020 e término em 13 
de novembro de 2020, com fundamento no § 1º, 
inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, no 
Parecer Jurídico nº 
165/SMI/GAB/LICITAÇÕES/2020, na Deliberação do 
Comitê Gestor nº 5758/2020 e no OE 
352/SMI/GAB/LICITACOES/2020, partes 
integrantes deste Termo Aditivo; A Cláusula Quarta 
do Contrato continua subsistindo em todos seus 
termos e condições, modificando-se apenas e tão 
somente o seu valor, que fica aditado nos 
seguintes termos: Valor inicial do Contrato: R$ 
5.896.500,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa 
e seis mil e quinhentos reais); Valor da Supressão: 
R$ 900.910,62 (novecentos mil, novecentos e dez 
reais e sessenta e dois centavos), que corresponde 
ao percentual de (-) 15,27873%. O valor do 
Contrato, com a supressão, passará a ser de R$ 
4.995.589,38 (quatro milhões, novecentos e 
noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove 
reais e trinta e oito centavos), em conformidade 
com o art. 65, §1º, Inciso II do § 2º, da Lei 8.666/93 
e demais alterações, no Parecer nº 
158/SMI/ASSJUR/2020 da SubProcuradoria Geral 
do Sistema Jurídico, na Deliberação nº 5754/2020 
do Comitê Gestor de Governo e no Ofício OE nº 
362/SMI/GAB/LICITACOES/2020 partes integrantes 
deste aditivo. CLÁUSULA QUARTA – DO 
ACRÉSCIMO: A Cláusula Quarta do Contrato 
original continua subsistindo em todos seus termos 
e condições, modificando-se apenas e tão somente 
o seu valor, que fica aditado, nos seguintes termos: 
Valor inicial do Contrato: R$ 5.896.500,00 (cinco 
milhões, oitocentos e noventa e seis mil e 
quinhentos reais); Valor do Acréscimo 
Quantitativo: R$ 845.384,91 (oitocentos e quarenta 
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e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e um centavos), que corresponde ao 
percentual de 14,33706%; Valor do Acréscimo 
Qualitativo: R$ 55.525,71 (cinquenta e cinco mil, 
quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e um 
centavos), que corresponde ao percentual de 
0,94167%; Valor do Contrato com os Acréscimos e 
Supressão: Continuará sendo de R$ 5.896.500,00 
(cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil e 
quinhentos reais), que corresponde a um 
acréscimo total de 0% ao Contrato original. Os 
acréscimos quantitativos e qualitativos têm 
fundamento no art. 65, §1º, do § 2º, da Lei nº 
8.666/93 e demais alterações, no Parecer nº 
158/SMI/ASSJUR/2020 da SubProcuradoria Geral 
do Sistema Jurídico, na Deliberação nº 5754/2020 
do Comitê Gestor de Governo e no Ofício OE nº 
362/SMI/GAB/LICITACOES/2020 partes integrantes 
deste aditivo; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Presencial nº 321/SMA/DSLC/2019; Data de 
Assinaturas: 10/07/2020; Nome das partes que 
assinaram: Secretário Municipal de Infraestrutura, 
o Sr. Valter José Gallina, e pela empresa, o Sr. João 
Francisco Furtado Branco. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 006/SEMAS/2020 - CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO Pública de Organizações 
da Sociedade Civil sem fins lucrativos para fins de 
celebração de parceria visando a implantação e 
execução, na esfera territorial do Município de 
Florianópolis, do Serviço de Acolhimento 
Institucional de Pessoas em Situação de Rua. O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social - 
PMF/SEMAS -, no uso de suas atribuições, torna 
público, na presente data, a 1ª RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/SEMAS/2020, publicado em 10 de julho de 
2020 na Edição 2730 do Diário Oficial Eletrônico do 
Município, cujas alterações estão a seguir 
elencadas: 1. Altera a redação do subitem 1.1 do 
Item 1, INSTRUÇÕES AO PROPONENTE; 2. Inclui o 
subitem 1.1.1 no Item 1, INSTRUÇÕES AO 
PROPONENTE; 3. Altera a redação do subitem 2.1 
do Item 2, DO OBJETO; 4. Altera a redação do 
subitem 4.2.1 do Item 4, DAS CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO; 5. Altera a redação do subitem 8.1 
do Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO;  6. Altera a 
redação do subitem 8.3.1 do Item 8, DA FASE DE 
SELEÇÃO; 7. Altera a redação do subitem 8.4.1 do 
Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO; 8. Altera a redação 

do inciso IV do subitem 8.4.8 do Item 8, DA FASE 
DE SELEÇÃO; 9. Altera a redação do subitem 8.4.13, 
‘d’, do Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO; 10. No Item 9, 
DA FASE DE CELEBRAÇÃO, fica incluído no subitem 
9.5.1 o inciso III; 11. No Item 9, DA FASE DE 
CELEBRAÇÃO, fica incluído no subitem 9.5.3.1. 12. 
Os demais itens e subitens do citado Edital de 
Chamamento Público permanecem inalterados. 
Florianópolis, 07 de agosto de 2020. Maria Cláudia 
Goulart da Silva – Secretária Municipal de 
Assistência Social. (CONSULTAR DOCUMENTO NA 
ÍNTEGRA NO FINAL DESTA EDIÇÃO). 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 

URBANO  

PORTARIA CONJUNTA N. 05/SMS-SMPU/2020 - 
AUTORIZA FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVAS 
DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO EXCLUSIVAMENTE 
PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
RESIDENTES DA COMUNIDADE DA COSTA DA 
LAGOA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS . O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 
PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições 
que lhes confere a Lei Orgânica do Município a Lei 
Complementar n. 596, de 27 de Janeiro de 2017 e, 
Considerando o inciso XXXII do Decreto n. 21.798, 
de 2020 e os protocolos apresentados pelas 
Cooperativas, RESOLVEM: Art. 1º Autorizar o 
funcionamento e circulação do transporte 
aquaviário coletivo de passageiros residentes da 
comunidade da Costa da Lagoa a ser operado na 
forma do Protocolo anexo a esta Portaria pelas 
seguintes Cooperativas:I - COOPERCOSTA - 
Cooperativa de trabalho dos Barqueiros da Costa; e 
II - COOPERBARCO - Cooperativa de Barqueiros 
autônomos da Costa da Lagoa.Parágrafo único. A 
autorização expressa na forma do caput deste 
artigo é condicionada à autorização, ainda, das 
autoridades estaduais. Art. 2º Esta Portaria 
Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 07 de agosto de 2020.CARLOS 
ALBERTO JUSTO DA SILVA - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E  MICHEL DE ANDRADO 
MITTMANN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO . 
(Consultar anexo ao final desta edição) 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

PORTARIA FLORAM Nº 16 DE 07 DE AGOSTO DE 
2020 - Determina a prorrogação da suspensão dos 
prazos processuais de procedimentos 
administrativos em curso no âmbito desta 
Fundação, conforme estipulado na Portaria 
Normativa nº 06/2020. Considerando a publicação 
do Decreto 21.444, de 12 de abril de 2020, que 
dispõe sobre novas medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus e 
estabelece outras providências; Considerando a 
edição da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus; 
Considerando que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a 
contaminação com o coronavírus, causador da 
COVID-19, caracteriza pandemia; Considerando 
que o Decreto Municipal nº determinou a 
prorrogação do regime de teletrabalho no âmbito 
municipal; Considerando ainda estarem presentes 
as condicionantes e recomendações, dentre elas o 
isolamento social, ensejadoras das medidas 
protetivas tomadas no âmbito municipal; O 
Superintendente da Fundação Municipal do Meio 
Ambiente de Florianópolis (FLORAM), no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, visando à 
preservação da saúde das pessoas em face da 
possibilidade de aceleração do contágio pela 
"COVID-19", Resolve: Art. 1º Prorrogar, até o dia 16 
de novembro de 2020, a suspensão dos prazos 
processuais de processos administrativos em 
trâmite na Fundação Municipal do Meio Ambiente 
– Floram, conforme estipulado pela Portaria nº 
006/2020. Art. 2º Fica prorrogada a suspensão, até 
16 de novembro de 2020, do transcurso dos prazos 
prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas de competência desta Fundação. 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em 
contrário. Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua assinatura, devendo ser publicada no 
Diário Oficial do Município. Florianópolis, 07 de 
agosto de 2020. Rafael Poletto dos Santos 
Superintendente da Fundação Municipal do Meio 
Ambiente de Florianópolis 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA Nº 267/2020 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, CONSIDERANDO a 
Lei Federal Nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente da COVID-19, 
CONSIDERANDO o Decreto Federal Nº 10.282, de 
20 de março de 2020, que determina quais são 
considerados os serviços essenciais durante o 
enfrentamento à COVID-19, na qual os serviços 
prestados pela Comcap são elencados como 
essenciais, CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 
515/2020, que declara situação de emergência no 
Estado de Santa Catarina devido à pandemia de 
COVID-19 e medidas de enfrentamento à COVID-
19, CONSIDERANDO o Decreto Estadual 525/2020, 
que determina outras medidas de enfrentamento à 
COVID-19; e CONSIDERANDO os autos da ação civil 
pública cível 0000217-84.2020.5.12.0001, que 
acarreta em grande número de afastamento e, por 
conseqüência, na redução da força de trabalho, 
RESOLVE: Art. 1º - Determinar que os empregados 
lotados na Assessoria de Remoção Especial de 
Resíduos deverão voltar a desempenhar seu 
horário normal de trabalho, a partir do dia 03 de 
agosto de 2020. Art. 2º - Determinar que, a partir 
do dia 10 de agosto de 2020, todos os empregados 
da Comcap retornarão ao seu horário de trabalho 
normal. Art. 3º - Revogar o Art. 8º da Portaria Nº 
112/2020, de 17 de abril de 2020, a partir de 10 de 
agosto de 2020. Florianópolis, 04 de agosto de 
2020. Lucas Barros Arruda Diretor Presidente 

PORTARIA Nº 268/2020 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, CONSIDERANDO a 
Lei Federal Nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente da COVID-19, 
CONSIDERANDO o Decreto Federal Nº 10.282, de 
20 de março de 2020, que determina quais são 
considerados os serviços essenciais durante o 
enfrentamento à COVID-19, na qual os serviços 
prestados pela Comcap são elencados como 
essenciais, CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 
515/2020, que declara situação de emergência no 
Estado de Santa Catarina devido à pandemia de 
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COVID-19 e medidas de enfrentamento à COVID-
19, CONSIDERANDO o Decreto Estadual 525/2020, 
que determina outras medidas de enfrentamento à 
COVID-19; CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 
927/2020, que dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para enfrentamento do estado de 
calamidade pública e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19); e CONSIDERANDO os 
autos da ação civil pública cível 0000217-
84.2020.5.12.0001, e por conveniência 
administrativa, RESOLVE: Art. 1º - Determinar a 
exclusão, a partir do dia 12 de agosto de 2020, da 
empregada Marcia Regina Dias de Oliveira – 
matrícula 1700 do Anexo II da Portaria Nº 
112/2020, de 17 de abril de 2020 e que a referia 
empregada passa a integrar o Anexo I da Portaria 
Nº 112/2020, de 17 de abril de 2020. Art. 2º - 
Determinar que caberá à gerência imediata e à 
gerência de Departamento de lotação da 
empregada fazer cumprir as normas estabelecidas 
pela Portaria Nº 118/2020, de 22 de abril de 2020. 
Florianópolis, 05 de agosto de 2020. Lucas Barros 
Arruda Diretor Presidente 

PORTARIA Nº 269/2020 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa, RESOLVE: Art. 1º - Adicionar a 
empregada Marcia Regina Dias de Oliveira – 
matrícula 1700 à comissão de estudo para 
implantação de projeto de capacitação dos 
funcionários afastados devido aos afastamentos 
compulsórios de empregados pertencentes ao 
Grupo de Risco à COVID-19, estabelecida por meio 
da Portaria Nº 244/2020.  Art. 2º - Fixar a vigência 
desta portaria a partir da data de sua publicação. 
Florianópolis, 05 de agosto de 2020. Lucas Barros 
Arruda Diretor Presidente 

PORTARIA Nº 270/2020 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, considerando o 
Decreto Municipal Nº 18.666/2018 e o Ofício nº 
287/2020 – DIGAM/FLORAM, RESOLVE: Art. 1º – 
Redefinir os representantes da Fundação Municipal 
do Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM), no 
Comitê Gestor do Jardim Botânico de Florianópolis, 
estabelecido conforme a Portaria Nº 203/200, de 
19 de junho de 2020. Art. 2º - Determinar que a 
Fundação Municipal do Meio Ambiente de 
Florianópolis (FLORAM) passa a ter como 

representantes no Comitê Gestor do Jardim 
Botânico: Fundação Municipal do Meio Ambiente 
de Florianópolis (FLORAM): I – Juliana Puterio de 
Oliveira – Matrícula nº 37012-6 (Titular); II – 
Rubens Dorow – Matrícula nº 31837-0 (Suplente). 
Art. 2º - Fixar a vigência desta portaria a partir da 
data de sua publicação. Florianópolis, 06 de agosto 
de 2020. Lucas Barros Arruda Diretor Presidente da 
Comcap e Coordenador do Comitê Gestor do 
Jardim Botânico de Florianópolis 

PORTARIA Nº 274/2020 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa, RESOLVE: Art. 1º - Designar o 
empregado Jair Vando Vigano – Matrícula 7445 
para o exercício da Função Gratificada de 
Encarregado de Turma II do Departamento de 
Limpeza Pública. Art. 2º - Fixar a vigência desta 
portaria a partir da data de sua publicação. 
Florianópolis, 06 de agosto de 2020. Lucas Barros 
Arruda Diretor Presidente Katherine Schreiner 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 275/2020 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, CONSIDERANDO a 
Lei Federal Nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente da COVID-19; 
CONSIDERANDO o Decreto Federal Nº 10.282, de 
20 de março de 2020, que determina quais são 
considerados os serviços essenciais durante o 
enfrentamento à COVID-19, na qual os serviços 
prestados pela Comcap são elencados como 
essenciais; CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 
515/2020, que declara situação de emergência no 
Estado de Santa Catarina devido à pandemia de 
COVID-19 e medidas de enfrentamento à COVID-
19; CONSIDERANDO a necessidade de minimizar os 
problemas operacionais causados pela pandemia 
de COVID-19 para que a Comcap mantenha a 
prestação dos serviços essenciais que executa, 
conforme o Decreto Estadual Nº 525/2020 e o 
Decreto Federal Nº 10.282, de 20 de março de 
2020; CONSIDERANDO a necessidade de minimizar 
os graves prejuízos aos cofres municipais causados 
pela necessidade de tomada de medidas para o 
enfrentamento da pandemia de COVID-19; 
CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 
21.545/2020 e 21.569/2020; e CONSIDERANDO os 
autos da ação civil pública cível 000217-
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84.2020.5.12.0001, RESOLVE: Art. 1º - Determinar 
que o empregado VALMIR DA SILVA – matrícula 
4418 será afastado de seu local de trabalho, 
conforme determinação contida nos autos da ação 
civil pública cível 000217-84.2020.5.12.0001, e 
informar que iniciou período de gozo de férias no 
dia 03 de agosto de 2020. Art. 2º - Determinar que 
o empregado PAULO CESAR CARVALHO MACHADO 
DE SOUZA – matrícula 961 será afastado de seu 
local de trabalho, conforme determinação contida 
nos autos da ação civil pública cível 000217-
84.2020.5.12.0001, e que passará a gozar de 
licença especial remunerada a partir do dia 10 de 
agosto de 2020. Art. 3º - Determinar que o 
empregado GILMAR PUCHETA HOUWES – 
matrícula 6250 será afastado de seu local de 
trabalho, conforme determinação contida nos 
autos da ação civil pública cível 000217-
84.2020.5.12.0001, e que passará a gozar de 
licença especial remunerada a partir do dia 10 de 
agosto de 2020. Florianópolis, 07 de agosto de 
2020. Lucas Barros Arruda Diretor Presidente 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
641/COMCAP/2020 - Objeto: contratação de 
empresa para fornecimento de Balança Industrial 
Eletrônica, com capacidade de, no mínimo, 200kg e 
divisão de 50g, com Display de LED, destinada à 
pesagem dos resíduos sólidos produzidos na Sede 
da Autarquia de Melhoramento da Capital - 
COMCAP; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
142/SMA/DSLC/2020; Contratada: K. C. R. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
- EPP.; Valor: O valor global estimado da presente 
ATA é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 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: Funcional: 04.122.0106 – 
Saneamento Básico; Atividade: 2.921 – Programa 
de Apoio Administrativo - COMCAP; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.52 – Material Permanente; e na 
Fonte de Recursos: 40 / 80.; Data de Assinatura: 
20/07/2020; Nome das partes que assinaram: Pela 
Autarquia Melhoramentos da Capital – COMCAP, o 
Sr. Lucas Barros Arruda, e pela empresa, o Sr. 
Marcos Ribeiro Junior. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

EXTRATO DE  TERMO ADITIVO 01 CONTRATO Nº 
13/2019 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS.Licitação: Pregão Presencial nº 
13/2019.  Objeto: Objeto: Contratação de empresa 

para manutenção preventiva e corretiva dos 
aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal 
de Florianópolis, incluindo o fornecimento de 
peças. Empresa Contratada: DAMIRAIDE LUCIA 
MAFRA – CNPJ Nº 32.196.811/0001-04. Valor 
mensal do Contrato: R$ 2.450,00 (dois mil, 
quatrocentos e cinquenta reais). Objeto do Termo: 
Prorrogação do Contrato por 12 (doze) meses a 
partir do dia 01 de agosto do corrente.  
Fundamento Legal: Inciso II de Art. 57º, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93. Florianópolis, 10 de julho 
de 2020 – Vereador FABIO BRAGA – Presidente da 
CMF. 
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COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS 
CONCURSOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 173/2020. 

 

 

 A Secretária de Administração do Município de Florianópolis, no uso de suas atribuições, nos termos do 

Artigo 10, da Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020, torna pública a suspensão dos prazos de 

validade dos Concursos Públicos já homologados pela Administração Municipal na data da 

publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até o término da vigência do estado 

de calamidade pública estabelecido pela União Federal. 

 

CONCURSOS PÚBLICOS CUJOS PRAZOS DE VALIDADE FORAM SUSPENSOS NOS TERMOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. 

 

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 

Edital - 006/2016 

 
Abre as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento dos cargos de 

Auxiliar de Sala e Bibliotecário do Quadro Único de Pessoal Civil da Administração 

Direta. 

Edital - 012/2016 Abre as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento do cargo de 

Analista de Sistemas do Quadro Único de Pessoal Civil da Administração Direta. 

Edital - 002/2019 

 

Abre as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos do 

Quadro de Pessoal Civil da Administração Direta. 

Edital - 003/2019 

 
Abre as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos das 

categorias funcionais dos Grupos Docente e Especialistas em Assuntos Educacionais 

da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

Edital - 008/2019 
 

Abre as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargo do 

Quadro de Pessoal Civil da Administração Direta: Médico – Medicina de Família e 

Comunidade (MFC). 

Edital - 009/2019 
 
 
Edital - 010/2019  

Abre as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos do 

Quadro de Pessoal Civil da Administração Direta: Enfermeiro e Odontólogo. 

Abre as inscrições do Processo Seletivo para contratação de substitutos para os 

cargos de Professor, Professor Auxiliar, Administrador Escolar, Orientador 

Educacional, Supervisor Escolar e Auxiliar de Sala para o ano letivo de 2020. 

 

Florianópolis, 05 de agosto de 2020 

 
   Secretária Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/08/2020
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EDIÇÃO Nº 2751
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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/SEMAS/2020 

 

O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social - 

PMF/SEMAS -, no uso de suas atribuições, torna público, na presente data, a 1ª RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/SEMAS/2020, publicado em 10 de julho de 

2020 na Edição 2730 do Diário Oficial Eletrônico do Município, cujas alterações estão a seguir 

elencadas: 

 

1. No Item 1, INSTRUÇÕES AO PROPONENTE, subitem 1.1: 

ONDE SE LÊ: 

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

processo de chamada pública para seleção de propostas encaminhadas por Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), inscritas no Conslho Municipal de Assistência Social de Florianópolis 

(SMAS), para que, em parceria com o Município de Florianópolis, por meio da formalização de 

Termo de Colaboração, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (PMF/SEMAS), 

implementem e executem, na esfera territorial do Município de Florianópolis, o Serviço de 

Acolhimento Institucional de Pessoas em Situação de Rua, de forma compartilhada, 

complementar e integrada aos serviços socioassistenciais próprios da gestão pública municipal, 

envolvendo a transferência de recursos financeiros às Organizações da Sociedade Civil (OSC), 

conforme as condições estabelecidas neste Edital. 

LEIA-SE: 

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

processo de chamada pública para seleção de propostas encaminhadas por Organizações da 

Sociedade Civil (OSC para que, em parceria com o Município de Florianópolis, por meio da 

formalização de Termo de Colaboração, através da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(PMF/SEMAS), implementem e executem, na esfera territorial do Município de Florianópolis, o 

Serviço de Acolhimento Institucional de Pessoas em Situação de Rua, de forma 

compartilhada, complementar e integrada aos serviços socioassistenciais próprios da gestão 

pública municipal, envolvendo a transferência de recursos financeiros às Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), conforme as condições estabelecidas neste Edital. 
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2. No Item 1, INSTRUÇÕES AO PROPONENTE, fica incluído o subitem 1.1.1, com a seguinte 

redação: 

1.1.1. Deverá a OSC proponente estar devidamente inscrita no Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS) quando da assinatura do Termo de Colaboração objetivando a efetiva 

execução da parceria pretendida; 

 

3. No Item 2, DO OBJETO, subitem 2.1: 

ONDE SE LÊ: 

2.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção pública de até 05 (cinco) Organizações da 

Sociedade Civil sem fins lucrativos, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis (SMAS), para fins de celebração de parceria, através da realização de Termo de 

Colaboração, com duração certa e em regime de mútua cooperação, visando a implantação e 

execução, na esfera territorial do Município de Florianópolis, do Serviço de Acolhimento 

Institucional de Pessoas em Situação de Rua, sem restrições de crença/religião, orientação 

sexual, raça e /ou etnia, com rompimento ou fragilização dos vínculos familiares e que se 

encontram em situação de rua ou desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, 

de forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços socioassistenciais próprios da 

gestão pública municipal, a ser executado pelo período máximo de 06 (seis) meses, à critério da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, com investimentos específicos, por meio de 

celebração de Termo de Colaboração, conforme as especificações contidas no documento 

“Anexo I - Termo de Referência”, parte integrante deste Edital. 

LEIA-SE: 

2.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção pública de até 05 (cinco) Organizações da 

Sociedade Civil sem fins lucrativos para fins de celebração de parceria, através da realização de 

Termo de Colaboração, com duração certa e em regime de mútua cooperação, visando a 

implantação e execução, na esfera territorial do Município de Florianópolis, do Serviço de 

Acolhimento Institucional de Pessoas em Situação de Rua, sem restrições de crença/religião, 

orientação sexual, raça e /ou etnia, com rompimento ou fragilização dos vínculos familiares e que 

se encontram em situação de rua ou desabrigo por abandono, migração e ausência de 

residência, de forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços socioassistenciais 

próprios da gestão pública municipal, a ser executado pelo período máximo de 06 (seis) meses, à 

critério da Secretaria Municipal de Assistência Social, com investimentos específicos, por meio de 
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celebração de Termo de Colaboração, conforme as especificações contidas no documento 

“Anexo I - Termo de Referência”, parte integrante deste Edital. 

 

4. No Item 4, DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, Subitem 4.2.1: 

ONDE SE LÊ: 

4.2.1.  Estar regularmente inscrita no Conselho Municipal de Asistência Social de Florianópolis 

(SMAS); 

LEIA-SE: 

4.2.1.  Estar regularmente inscrita no Conselho Municipal de Asistência Social de Florianópolis 

(SMAS) ou possuir documento por este emitido que comprove a protocolização de solicitação de 

sua inscrição junto ao mesmo; 

 

5. No Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO, Subitem 8.1: 

ONDE SE LÊ: 

8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 10/07/2020 

2 Envio das propostas pelas OSC’s 14/07/2020 à 13/08/2020 

3 
Etapa de Avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção 

14/08/2020 à 20/08/2020 

4 Divulgação do resultado preliminar 21/08/2020 

5 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar (Item 8.7.1 deste Edital) 

24/08/2020 à 28/08/2020 

Apresentação de Contrarrazões (Item 8.7.3 deste 
Edital) 

Até 04/09/2020 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção Até 21/09/2020 

7 
Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver). 

Até 22/09/2020 

LEIA-SE: 
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8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 10/07/2020 

2 Envio das propostas pelas OSC’s 14/07/2020 à 10/09/2020 

3 
Etapa de Avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção 

11/09/2020 à 17/09/2020 

4 Divulgação do resultado preliminar 18/09/2020 

5 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar (Item 8.7.1 deste Edital) 

21/09/2020 à 25/09/2020 

Apresentação de Contrarrazões (Item 8.7.3 deste 
Edital) 

Até 02/10/2020 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção Até 16/10/2020 

7 
Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver). 

Até 19/10/2020 

 

6. No Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO, Subitem 8.3.1: 

ONDE SE LÊ: 

8.3.1.  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. 

LEIA-SE: 

8.3.1.  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  63  (sessenta e três)  dias  para  a apresentação das 

propostas, contado da data de publicação do Edital. 

 

7. No Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO, Subitem 8.4.1: 

ONDE SE LÊ: 
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8.4.1. 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/assistenciasocialfloripa/editais/edital_006_semas_2020,as 

quais deverão ser cadastradas e enviadas para análise até o dia 13/08/2020. 

LEIA-SE: 

8.4.1. 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/assistenciasocialfloripa/editais/edital_006_semas_2020,as 

quais deverão ser cadastradas e enviadas para análise até o dia 10/09/2020. 

 

8. No Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO, Subitem 8.4.8, IV: 

ONDE SE LÊ: 

IV. No campo ‘Registros em Conselhos Municipais, Estaduais e Federais’: inserir documento 

que comprove regular inscrição da OSC no Conselho Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis. 

LEIA-SE: 

IV. No campo ‘Registros em Conselhos Municipais, Estaduais e Federais’: inserir 

documento que comprove regular inscrição da OSC no Conselho Municipal de 

Assistência Social de Florianópolis ou documento por este emitido que comprove a 

protocolização de solicitação de sua inscrição junto ao mesmo. 

 

9. No Item 8, DA FASE DE SELEÇÃO, Subitem 8.4.13, ‘d’: 

ONDE SE LÊ: 

8.4.13. Serão automaticamente DESCLASSIFICADAS as Organizações da Sociedade Civil que: 

[...] 

d) não estiverem regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis (SMAS). 

LEIA-SE: 
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8.4.13. Serão automaticamente DESCLASSIFICADAS as Organizações da Sociedade Civil que: 

[...] 

d) não estiverem regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis (SMAS) ou não apresentarem documento por este emitido que comprove a 

protocolização de solicitação de sua inscrição junto ao mesmo. 

 

10. No Item 9, DA FASE DE CELEBRAÇÃO, fica incluído no subitem 9.5.1 o inciso III, com a 

seguinte redação: 

Comprovação de efetiva inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis (CMAS); 

 

11. No Item 9, DA FASE DE CELEBRAÇÃO, fica incluído no subitem 9.5.3.1, com a seguinte 

redação: 

9.5.3.1. A assinatura do Termo de Colaboração, objetivando a efetiva execução da parceria 

pretendida, fica condicionada à comprovação de efetiva inscrição da OSC selecionada no 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 

 

12. Os demais itens e subitens do citado Edital de Chamamento Público permanecem inalterados. 

  
 

Florianópolis, 07 de agosto de 2020. 

 

 

Maria Claudia Goulart da Silva 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS 

SUBMETIDAS AO PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS 
 

 

 

 

 

Florianópolis, 21 de Julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, por convocação do 

Presidente da Comissão de Seleção de Propostas e Projetos da Superintendência de Tecnologia e 

Inovação da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, reuniram-

se no ambiente de reuniões online Google Hangouts Meeting, devido ao  Decreto Municipal número 

21.673, da prefeitura de Florianópolis, publicado em 22 de junho que dispõe sobre restrições de 

reuniões presenciais no período de quarentena. os membros da Comissão de Seleção do Programa de 

Incentivo à Inovação de Florianópolis, de acordo com as Portarias 18/SMTTDE-CTI/2017 e 

01/SMTTDE-CTI/2018 para deliberar sobre a reunião de relatoria das propostas de projetos 

submetidas ao Programa de Incentivo à Inovação de Florianópolis entre os meses de Abril a Junho 

de 2020. Estavam presentes na reunião os seguintes relatores:Ana Luísa Mülbert, Daniel Penz, 

Daniela Ota Hisayasu Suzuki, Fabio Nunes, Vera Rejane Niedersberg Schuhmacher. A reunião foi 

presidida por Thiago Lazzari Freitas. A primeira chamada foi realizada pontualmente às quatorze 

horas. Sem quórum para iniciar a reunião, foi realizada a segunda chamada às quatorze horas e trinta 

minutos quando iniciou a reunião com o quórum presente onde foram analisados os seguintes 

projetos. 1) Telsaúde – Sistema de monitoramento online da saúde - Daniela Ota Hisayasu Suzuki. A 

TelSaúde irá desenvolver um sistema integrado com atendimento online ou telemedicina, módulo de 

monitoramento para acompanhamento do estado de saúde dos pacientes e um sistema de inteligência 

artificial para análise dos dados coletados. A proposta foi REPROVADA pelo relator e seguida pela 

unanimidade dos demais membros. Apesar da necessidade da telemedicina, é necessário que a equipe 

leia o “Manual para regularização de equipamentos médicos na ANVISA”. As empresas necessitam 

atender aos requisitos de Boas Práticas de Fabricação e Controle, estabelecidos na resolução Anvisa 

RDC nº 59, de 27 de junho de 2000. Nenhum destes critérios foram mencionados no projeto. Como 

fica a questão de criptografia e segurança de dados de pacientes? Comitê de ética para os testes em 

humanos? Interoperabilidade dos equipamentos médicos? Foi sugerido ao presidente da Comissão de 

Avaliação de Projetos o encaminhamento do proponente ao Arranjo Promotor de Inovação para que 

o mesmo entenda no âmbito dos Núcleos e Verticais de Saúde as regras para desenvolvimento e 

comercialização de dispositivos médicos. 2) Doação Digital no Varejo – Daniel Penz. A Troco 

Simples oferece uma solução de troco digital viável, rápida e prática. Elimina quebra de caixa, os 

custos com transporte de valores e a busca por moedas são reduzidos. A proposta foi REPROVADA 

pelo relator e seguida por todos os membros da comissão. “Senti um certo desconforto ao visitar o 

site da empresa e visualizar que sua sede é em Curitiba. Desta forma recomendo a correção visto que 
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os documentos constitutivos estão comprovando que sua sede é em Florianópolis/Santa Catarina. 

Também senti desconforto ao não ver nenhuma pessoa da equipe que desenvolverá a solução. 

Considero haver uma lacuna mercadológica na validação pois o consumidor tem interesse/benefício 

na doação direta mas o comerciante só agregará custos e perderá diferido pois as doações eram feitas 

de seu CNPJ, além disso ainda pagará pela solução? A proposição não me parece sensata... Mas não 

há somente coisas ruins. Me parece que a solução pode dar clareza a todo processo de doações ... não 

somente as de troco mas de valores mais significativos e acredito que abre uma porta para o 

acompanhamento do destinos das doações, seu volume e frequência. Por este motivo inicial 

recomendo reprovação!” 

 

Florianópolis, 21 de Julho de 2020 

 

 

 

 

Ana Luísa Mülbert, Daniela Ota Hisayasu Suzuki, 

  

Daniel Penz, Fabio Nunes, 

  

 Vera Rejane Niedersberg Schuhmacher. Thiago Lazzari Freitas(Presidente). 
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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

Florianópolis, 03 de agosto de 2020 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às catorze horas, por 

convocação do Secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Presidente 
do Comitê Gestor do Programa de Incentivo à Inovação, reuniram-se em ambiente virtual, no  
município de Florianópolis, os membros do Comitê Gestor do Programa de Incentivo à 
Inovação de Florianópolis, de acordo com a Lei Complementar 432/2012, os Decretos 
17.097/2017 e 17.962/2017, e a Portaria 18/SMTTDE-CTI/2017, para deliberar sobre a 
aprovação das propostas de projetos submetidas ao Programa de Incentivo à Inovação de 
Florianópolis entre os meses de janeiro a março 2019, a partir dos relatórios e atas elaboradas 
pela Comissão de Seleção do programa. Estavam presentes na reunião os seguintes membros: 
Sr. Secretário Municipal Juliano Richter Pires (SMTTDE), Sra. Eliza Coral (IEL/FIESC), Silvio 
Kotujansky (Midi Tecnológico), Tony Chierighini (CELTA) e como ouvinte Thiago Lazzari 
Freitas(SMTTDE). A primeira chamada foi realizada pontualmente às quatorze horas com 
quorum iniciou a reunião, o Presidente do CGPII, Juliano, dá as boas-vindas a todos e dá início 
a reunião e explica o rito do comitê formado pelos integrantes do comitê gestor e convida 
Thiago Lazzari Freitas para secretariar os trabalhos. O Presidente da comissão informa que 
nessa reunião serão avaliados os projetos “Telsaúde – Sistema de monitoramento online da 
saúde” e  “Doação Digital no Varejo”. Também serão avaliados o pedido de alteração da 
planilha orçamentária da proposta “Plataforma LGBTI+: mapeamento, segurança e 
marketplace, serviços, eventos e locais livres de preconceito” e o pedido de dilação de prazo 
de execução da proposta “ Pagamento por reconhecimento facial no varejo supermercadista”. 
1.1) Telsaúde – Sistema de monitoramento online da saúde: A Comissão de Avaliação de 
Projetos indica a Reprovação desse projeto, tanto por parte do Analista quanto pela 
unanimidade dos membros da comissão por uma série de inconsistências apresentadas. 
Segundo a relatora da Comissão de Avaliação: “As empresas necessitam atender aos 
requisitos de Boas Práticas de Fabricação e Controle, estabelecidos na resolução Anvisa RDC 
nº 59, de 27 de junho de 2000. Nenhum destes critérios foram mencionados no projeto. Como 
fica a questão de criptografia e segurança de dados de pacientes? Comitê de ética para os 
testes em humanos? Interoperabilidade dos equipamentos médicos?”. Os membros do 
Comitê Gestor do Programa de Incentivo à Inovação (CGPII) seguem o parecer da Comissão 
de Avaliação REPROVANDO o projeto por UNANIMIDADE. 1.2) Doação Digital no Varejo: A 
Comissão de Avaliação de Projetos indica a Reprovação desse projeto, tanto por parte do 
Analista quanto pela unanimidade dos membros da comissão por uma série de inconsistências 
apresentadas. Segundo o relator da Comissão de Avaliação: “Senti um certo desconforto ao 
visitar o site da empresa e visualizar que sua sede é em Curitiba. Desta forma recomendo a 
correção visto que os documentos constitutivos estão comprovando que sua sede é em 
Florianópolis/Santa Catarina. Também senti desconforto ao não ver nenhuma pessoa da 
equipe que desenvolverá a solução. Considero haver uma lacuna mercadológica na validação 
pois o consumidor tem interesse/benefício na doação direta mas o comerciante só agregará 
custos e perderá diferido pois as doações eram feitas de seu CNPJ, além disso ainda pagará 
pela solução? A proposição não me parece sensata... Mas não há somente coisas ruins. Me 
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parece que a solução pode dar clareza a todo processo de doações... não somente as de troco 
mas de valores mais significativos e acredito que abre uma porta para o acompanhamento do 
destino das doações, seu volume e frequência. Por este motivo inicial recomendo 
reprovação!”. Os membros do Comitê Gestor do Programa de Incentivo à Inovação seguem o 
parecer da Comissão de Avaliação REPROVANDO o projeto por UNANIMIDADE. 2) Deliberar 
acerca do pedido de alteração de itens da planilha orçamentária apresentado pelo 
proponente do projeto “Plataforma LGBTI+: mapeamento, segurança e marketplace, serviços, 
eventos e locais livres de preconceito”. Ainda não houve captação por parte do proponente. 
Os itens subtraídos da planilha orçamentária foram adquiridos com recursos próprios. Os 
valores foram realocados na captação comercial permanecendo o montante total do valor do 
projeto inalterado. Os membros do Comitê Gestor do Programa de Incentivo à Inovação 
deliberaram por APROVAR por UNANIMIDADE a nova planilha orçamentária apresentada ao 
Programa de Incentivo à Inovação. 3) Deliberar acerca do pedido de dilação de prazo de 
execução apresentado pelo proponente do projeto “Pagamento por reconhecimento facial no 
varejo supermercadista” elaborado pela empresa PAYFACE PAGAMENTOS LTDA, conforme as 
regras da Portaria 18/SMTTDE-CTI/2017. O projeto pediu uma extensão do prazo para o 
projeto que iniciou em 06.01.2020. Segundo o proponente, algumas atividades que dependem 
de prestadores externos à Payface estão em atraso, em função da reorganização do espaço 
de trabalho deles frente a pandemia do coronavírus. As atividades ainda não concluídas estão 
no Relatório Técnico Parcial enviado junto ao pedido. Para isso solicitam a dilação do prazo de 
execução. Os membros do Comitê Gestor do Programa de Incentivo à Inovação deliberaram 
por APROVAR por UNANIMIDADE o novo cronograma apresentado ao Programa de Incentivo 
à Inovação. Não havendo mais manifestações, o presidente do CGPII, Sr. Juliano Richter Pires, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos solicitando ao Secretário ad 
hoc da reunião , Sr. Thiago Lazzari Freitas, a lavratura da presente Ata. 
 
 

           Juliano Richter Pires 
          Presidente do CGFMI 
 
 
                Silvio Kotujansky 
 

 Eliza Coral 
 
 
 

Tony Chierighini 

 
            Thiago Lazzari Freitas 
               secretário ad hoc 

 
Programa Municipal de Incentivo à Inovação 

Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 
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PLANO DE RETORNO 
 
 

TRANSPORTE LACUSTRE 
 
 

COOPERATIVA DOS BARQUEIROS AUTÔNOMOS DA COSTA DA LAGOA 
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Esse plano de retorno tem como objetivo descrever e detalhar a 

considerada retomada do transporte coletivo lacustre regular do município de 

Florianópolis atribuído a Cooperativa dos Barqueiros Autônomos da Costa da 

Lagoa (COOPERBARCO), inscrita sob o CNPJ 00.692.641/0001-54, situada à 

Estrada Geral da Costa da Lagoa, 145, Lagoa da Conceição, CEP 88062-370, 

Florianópolis, SC, no itinerário do Terminal Lacustre Ruth Bastos de Oliveira, 

trapiche 1 (um) ao 23 (vinte e três) da Lagoa da Conceição à Costa da Lagoa.  

A COOPERBARCO conta com 28 (vinte e oito) cooperados que realizam 

as funções de barqueiro (pilota o barco) e proeiro (auxilia nas atracações e com 

a tripulação) numa mesma viagem (trecho), ou seja, são necessários 02 (dois) 

cooperados por viagem (tratando-se assim de cooperados autônomos). Sua 

frota é composta por 28 (vinte e oito) embarcações de madeira, com propulsão 

de motor à diesel, variando a capacidade de 33 (trinta e três) a 90 (noventa) 

passageiros. A média de passageiros mensal é de 18 (dezoito) mil passageiros 

transportados por mês (fonte: documentos COOPERBARCO / subsidio / PMF / 

Março2020). O trajeto da viagem é composta por 23 (vinte e três) pontos 

(trapiches) iniciando na Lagoa da Conceição e terminando na Costa da Lagoa 

com duração média de cinquenta e cinco minutos.  

Desde a data de 19 de março de 2020 a cooperativa tem sua atividade 

suspensa devido ao decreto 515 do governo de Santa Catarina e aos decretos 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis mantendo a medida preventiva do 

avanço ao corona vírus (COVID-19) e assim mantém-se. 

Objetivando a retomada das atividades, descrevem-se a seguir as ações 

para que a mesma seja efetiva e segura quanto ao controle do avanço ao 

COVID-19, assim como a segurança dos cooperados, funcionários e 

passageiros. As medidas foram discutidas e orientadas em reunião com a 

Secretaria de Saúde Municipal de Florianópolis – Diretoria de Vigilância em 

Saúde no dia 10 de Julho de 2020, ficando assim definidas: 

1) Haverá redução dos dias semanais, horários e número de passageiros por 

embarcação nas atividades da cooperativa; 

1.A) As viagens diárias não ultrapassarão o número de 36 (trinta e seis), serão 

realizadas somente em dias úteis (sábados, domingos  
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e feriados estão suspensos) e com redução mínima de 60% das capacidades de 

passageiros a serem transportados. Seguem layouts de redução. 
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1.B) Os assentos não permitidos para utilização serão sinalizados impedindo o 

uso (com faixas e placa indicativa “Proibido uso”).  

1.C) Para as embarcações com cabines fechadas será proibido a viagem de 

passageiros dentro das mesmas. 

1.D) Fica proibida a circulação de passageiros dentro das embarcações durante 

a viagem. 

1.E) Todas as viagens serão realizadas com as janelas e portas abertas das 

embarcações. Em caso de chuva severa, quando a viagem atingir o nível de 

risco para tripulação e passageiros, a viagem será cancelada. Será proibida a 

circulação das embarcações que não estejam com todas as janelas e portas 

abertas.  

2) O uso de máscaras de todos os passageiros e tripulação será obrigatório, e 

haverá dois dispensadores de álcool 70% para uso coletivo devidamente 

sinalizados e identificados;  

2.A) Ficará proibido aos passageiros e tripulantes consumir alimentos e bebidas 

dentro das embarcações; 

2.B) Para os proeiros (cooperados que auxiliam na atracação, no embarque e 

desembarque de passageiros) será obrigatório o uso de face Shields ou óculos 

de proteção e luvas). 

3) A cada viagem as principais superfícies de contato serão higienizadas com a 

solução hipoclorito de sódio 0,1% diluído na proporção de 2 ½ colheres de sopa 

de água sanitária para 1 litro de água, que serão encontradas em borrifadores 

dentro das embarcações (os barqueiros retirarão no terminal lacustre a solução 

e pano para limpeza). E ao final do dia, a embarcação passará por uma 

desinfeção através da pulverização da mesma solução por dentro e por fora.  

4) Banheiros e bancos de espera no terminal lacustre serão interditados não 

havendo controle de limpeza dos mesmos (apenas higienização de rotina); 

4.A) Para os locais de uso comum (catracas, chão do terminal e cabine de 

cobrança) serão realizadas duas limpezas diárias (uma no período da manhã e 

outra no período vespertino) com água sanitária (diluída conforme orientação 

recebida) e álcool 70%. Área interna (cabine de cobrança) com álcool 70% e 

área externa (locais de uso comum) com água sanitária diluída em água.  
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4.B) Os cobradores de passagem receberão orientações referente ao uso 

obrigatório de máscara e luvas descartáveis durante todo o expediente de 

trabalho, além de álcool em gel 70% disponível e água sanitária para 

higienização do local de trabalho. Além de orientações será sugerido manter os 

cabelos presos e uso de óculos de proteção.  Os mesmos ficam acondicionados 

em uma cabine de cobrança com proteção de vidros e grades, aumento a 

proteção individual. 

5) A princípio, os testes de COVID-19 não serão realizados nos cooperados e 

funcionários da COOPERBARCO, mas uma reunião geral será realizada antes 

do início de retorno das atividades para que orientações de prevenções sejam 

feitas pela enfermeira da unidade de saúde básica da Costa da Lagoa. Assim 

que uma data para retorno for definida, a reunião para orientações será 

agendada com a profissional de saúde.  

5.A) Cooperados inseridos no grupo de risco ou com comorbidades serão 

orientados a não retornarem as atividades laborais. Caso ignore as orientações 

o mesmo deverá assinar um termo de responsabilidade para retorno ao trabalho, 

em vista de que o cooperados são sócios da COOPERBARCO e não 

funcionários da empresa em questão. 

5.B) Segue a declaração a ser preenchida pelo cooperado. 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________________, 

inscrito no CPF _________________________________________________, 

sócio cooperado na empresa Cooperativa dos Barqueiros Autônomos da Costa 

da Lagoa (COOPERBARCO) declaro que sou representante do grupo de risco 

(pessoas idosas ou com condições de saúde pré-existentes como pressão alta, 

doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer, diabetes, obesidade [fonte: 

www.opas.org.br/opas/oms]) estou ciente de retornar as minhas atividades como 

barqueiro/proeiro na cooperativa e a farei, mesmo contrariando as orientações 

da OMS/OPAS/Vigilância Sanitária PMF/COOPERBARCO de me ausentar das 

atividades. 

Florianópolis, _____ de Julho de 2020. 
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___________________________________________ 
Sócio Cooperado (nome e assinatura) 
 
 
 

Contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis e suas 

respectivas secretarias (Mobilidade Urbana e Saúde) a COOPERATIVA tem a 

certeza de que o retorno as suas atividades será gradual e tranquilo. A saúde e 

bem estar de todos os sócios cooperados e suas famílias será priorizado e 

contamos com o apoio de toda comunidade da Costa da Lagoa.  

A empresa fica á espera de autorização e orientações para o retorno de seus 

atividades.  
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